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Tarp dviejų
\\ T • i. 11Traviatų

Kur praeitis ir dabartis aidu susitinka

J. ŽILEVIČIUS

NEPASISENDINKIME PER 
ANKSTI

Praeitų metų lapkričio 23 d. 
sukako Kiprui Petrauskui 80 
metų amžiaus. Savo ilgoje (iki 
1953 metų) sceninėje veikloje 
jis yra suvaidinęs dešimtis 
pagrindinių vaidmenų nuo 
Maskvos - Petrapilio iki Kau
no - Vilniaus operos scenų, 
ką liudija ir čia pridėta nuo
trauka. Tai neginčytinai didelis 
jo sceniškos veiklos laimėjimas, 
kokio iki šiol tik jis vienas mū
sųjų tarpe tepasiekė. Tai dai
nininko laimėta vien tik savo 
ryžtu, dideliu darbu, pasišven
timu ir, žinoma, talentu.

Kilusi Rusijoje revoliucija 
Kiprą Petrauską 1920 m. vasa
rą bloškė į nepriklausomos Lie
tuvos laikinąją sostinę Kauną. 
Čia jis susitiko su tik ką atvy
kusiu iš JAV savo broliu Miku 
ir susipažino su A. Sodeika. Mi
kas vienur kitur Lietuvos mies
tuose statė savo operetes, o Kip
ras su St. Šimkum, A. Sodeika 
ir K. Binkių, užsidėję kariškas 
uniformas, išvyko į pafrontį 
koncertuoti kovojantiems ka
riams.

Kaune tą vasarą pradėjo rink
tis pirmieji mūsų vokalistai. 
Prie energingai veikusios Lietu
vių meno kūrėjų draugijos, ku
riai vadovavo dailininkas Ad. 
Varnas, be kitų sekcijų buvo 
suorganizuota ir Muzikos sek
cija. Jai priklausė: V. Grigaitie
nė, J. Vencevičaitė, J. Bieliū
nas, Al. Kačanauskas, P. Oleka, 
J. Byra, Ad. Galaunienė, J. štar 
ka (jau tada turėjo savo vardo 
chorą), J. Tallat - Kelpša, J. 
Naujalis, J. Žilevičius, St. šil 
kus ir dar vienas kitas. Ir Kip
ras kartą buvo atsilankęs pose- 
din. Susirinkimai būdavo kas 
savaitę. Tada rūpintasi J. Nau
jalio Muzikos mokyklos praplė 
timu, chorų kultūros kėlimu, 
operos statymu ir kt.

Dar nebuvo planuojama sta
tyti kurios nors operos ištisai, 
bet tik atskiras operos dalis iš 
“Eugenijaus Oniegino”, “Demo- 
no’’ ir kt., nes Bieliūnas, Grigai
tienė, Galaunienė tas operas ge
rai žinojo ir jose buvo jau dai
navę.

Pirmieji tuo reikalu susirin
kimai būdavo šaukiami VI. Gri
gaitienės bute. Vėliau, kai Lie
tuvių meno kūrėjų draugija iš-

Šiame numery:
Nepasisendinkime per anksti. 
Tarp dviejų “Traviatą”. 
Kritikai taip pat gali klysti. 
Darbo problema užstoja Dievą. 
Lietuviškos dvasios ekspresija 
daiktuos.
Naujas filmas apie Čiurlionį. 
Kelionė j mėnulį.
Prof A< Klimas pagerbtas 
Rochesterio universitete. 
“Laiškų Lietuviams” koncerto 
įspūdžiai.
Kanadiečiai apie Tamošaičius. 
Nauji leidiniai.
Hetitų ir lietuvių kalbos. 
Kultūrinė kronika ir filmų įvai
rumai.
Akademinės prošvaistės. 

nuomavo Kauno miesto 
visas muzikinis judėjimas ir 
įvairūs posėdžiai vykdavo pa
čiuose teatro rūmuose.

Reikalingų dalių tekstus ža
dėjo parūpinti poetai F. Kirša 
ir B. Sruoga, o finansais aprū
pinti buvo pasižadėjęs Wiljans, 
Vokietijos žydas, prityręs teat
ro agentas. Palengva darbas 
stūmėsi pirmyn, muzikinei da
liai vadovaujant solistui Al. Ka- 
čanauskui. Vilniuje įsikūrusieji 
pradėjo taipgi veikti. Kaunie
čiai ėmė jau svarstyti, ką ir 
kaip perkelti Vilniun. Kipras su 
Miku ir A. Sodeika, apsigyvenę 
Vilniuje, pradėjo ruoštis ten sta
tyti operetes ir steigti muzikos 
mokyklą. Operetės darbams jau 
turėjo išsinuomavę patalpas, jau 
pradėjo organizuoti chorą.

Kauniečiai operininkai, neno
rėdami apeiti Kipro, du kartu 
siuntė Al. Kačanauską į Vilnių, 
kviesdami Kiprą Petrauską įsi
jungti į operos pastatymą Kau
ne, nes buvo tada čia jau pa
kankamas kiekis kai kurioms 
operoms ir dainininkų, o Vil
niuje pakankamai savųjų solis
tų tuo tarpu dar nebuvo. Bet 
abu kartus Kipras griežtai atsi
sakė važiuoti į Kauną ir talkinti 
ten besikuriančiai operai.

Kai lenkai Vilnių smurtu už
grobė, vieną lapkričio pradžios 
vakarą Kipras iškilmingai at
vyko į muzikos sekcijos posėdį, 
asistuojamas Tallat - Kelpšos ir 
A. Sodeikos. Didžiai pakeltu ūpu 
pareiškė, jog jis stato operą 
“Traviatą”. Čia pat ir nusakęs 
bendrais bruožais savo darbų 
apmatus. Kvietė mane įeiti “Lie
tuvių operos tarybon”, kurią 
sudarys keturi nariai, būtent: 
viskam vadovausiąs pats, J. Tal
lat - Kelpša būsiąs dirigentu, St. 
Šilingas eis pirmininko ir ryši-

Kipras Petrauskas įvairiuose dainuotų operų vaidmenyse.

Lietuvių operos taryba 1920 metais. Iš kairės į dešinę: J. Žilevičius, J. Tallat-Kelpša, St. šilingas ir 
Kipras Petrauskas.

ninko tarp operos ir valdžios ir 
bendrai visuomenės pareigas, o 
man (Žilevičiui) teksią visas ad
ministracinis darbas (tada aš 
jau buvau minėto teatro valdy
tojas ir ten pat gyvenau), o vė
liau reikėsią eiti ir antrojo di
rigento pareigos, ši naujiena vi
sus nudžiugino, o drauge ir nu
stebino. Kipras, girdi, jau kal
bėjęs ir su švietimo ministeriu, 
LMKDr-jos valdyba ir kitais

įtakingais asmenimis, visur ras
damas visapusišką pritarimą.

Nuo tada ir prasidėjo operos 
“Traviata” pastatymo darbai: 
vertimai, dekoracijų paruošimai 
ir visa kita, o J. Štarka, atrin
kęs savo choro pajėgesnius dai
nininkus, pradėjo rengti operai 
chorą. Suprantama, dėl vietos 
stokos nėra įmanoma kiek 
plačiau į visas,smulkmenas le;s- 
tis.

KRITIKAS TAIP PAT GALI KLYSTI
Į romano "Karklupėnuose" vertinimą atsiliepiant*)

Prieš porą trejetą metų Los 
Angeles, rodos, Lietuvių dailių
jų menų klubas buvo pasikvie
tęs į savo tarpą jauną lietuvių 
studentą, kad jis pasakytų savo 
nuomonę, kaip jaunieji lietuviai 
Amerikos kontinente žiūri į lie
tuvių literatūrą. Anas simpatin
gas ir drąsus studentas pasakė, 
kad dabartiniam, svetur bręs
tančiam lietuvių jaunimui lietu
vių literatūra mažai teįdomi ir 
menkai teskaitoma, nes joje ne-

DR. J. GRINIUS

są aktualių visuotinių proble
mų ir tokių didelių rašytojų, 
kaip rusų F. Dostojevskis arba 
prancūzų A. Camus.

Studentiškai ir pranašiškai
Skaitant “Drauge“ šito pasi

sakymo santrauką ir po jo ėju
sias diskusijas, stebino ne tiek 
ano studento nuomonė, susida
ryta pirmiausiai iš lietuvių lite
ratūros gabaliukų ar gabalų, 
skaitytų mokykliniame suole, 
kiek nuostabą kėlė metodas ir 
matas, kurie buvo pritaikyti lie
tuvių literatūrai vertinti. Tada 
Lietuva nebuvo palyginta su to
kiais kraštais kaip Šveicarija, 
Belgija ar Olandija, su kuriais 
mūsų tėvynė panaši bent teri
toriniu atžvilgiu, bet jai buvo 
pritaikyti patys didieji (pasauli-

*)Dėmesys naujai išėjusioms lie
tuviškoms grožinės literatūros kny
goms mūsuose dažniausiai pasibai
gia vienintele ir labai trumpa recen
zija viename ar kitame laikraštyje 
bei žurnale. Lietuviškos knygos li
kimas čia kaip to akmenėlio, įmes
to į ramią kūdrą — tik pradžioje 
dar keli ratilai nubėga, o paskui vėl 

j lyg niekur nieko. O tokį abuojumą 
lietuviškai knygai, manytume, ga
lėtų padėt sulaužyti pakartotini 

į kritikų grįžimai prie tų pačių kny- 
| gų periodinėje spaudoje, nevengiant 
nuomonių įvairumo, tuo gyvinant 

Į ir aktualinant kartais jau ir gerokai 
į beišvėstančią mūsų literatūrinę kas
dienybę. Šitai turėdami galvoje, dr. 
J. Griniaus straipsniu ir grįžtame 
prie Albino Baranausko “Karklu- 
pėnų” ir ryšium su jų vertinimu ky
lančių problemų. Kiekvienu pana
šiu atveju rašančiųjų nuomonės ne
būtinai turi būti pačios redakcijos 
pozicija vienu ar kitu keliamu 
klausimu. Red.

Darbas užvirė visu smarku
mu. Teatro patalpose vienu kar
tu buvo mokomasi keliose vie
tose nuo ryto iki vėlaus vaka
ro: vieni dalyvių neturėjo pas 
save pianino, kiti nepajėgė pa
tys pasiruošti, kiti, dienomis 
būdami tarnyboj, tik vakarais 
tegalėjo mokytis ir pn.

Taip įtemptai dirbant, 1920 
m. gruodžio mėn. 31 d. vakare 

(Nukelta į 2 psl.) 

niai) mastai literatūroj. Man 
atrodo, kad vertinimo rezulta
tas lietuviams būtų išėjęs palan
kesnis, jei Lietuva tada būtų 
buvusi sugretinta bent su JAV 
ir Kanada. Nors gerai nepažįs
tu šių kraštų literatūrų, bet 
man atrodo, kad Kanados 
raštija vargiai galėtų išlai
kyti 1 yginimą su prancūzų 
Camus, nors šis rašytojas 
tegu ir nelaikytinas labai 
jau gigantišku, nežiūrint ir No
belio premijos laurų. Taip pat, 
tur būt, nepalankūs išeitų Ame
rikai rezultatai, lyginant JAV 
literatūros autorius su rusų 
Dostojevskiu, nes šis yra pana
šaus dydžio unikumas kaip ita
lų Dante ar anglų Shakespeare.

Atleistina anam jaunam stu
dentui, vertinusiam lietuvių li
teratūrą Dailiųjų menų klube, 
kad jis lyginimui pasirinko ne
tinkamą mastą. Ir be to anas 
studentas tikriausiai nežinojo, 
kad jo mintys bus paskelbtos 
spaudoj. Bet jau kitaip tenka 

(Nukelta j 3 psl.)

D. V. Kol baltė Miestas saulėje (aliejus) ..
Iš šiandien Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 7 vai. vak. atidaromos jaunųjų dailininkų parodos.

Kada-ne-kada, bet Jaunimo 
metais, atrodo, kiekvienas, 
nors ir žilsterėjęs, norėtų bū
ti jaunu: tiek visur tos jau
nystės adresu prirašoma, tiek 
tuo jaunu žmogum džiaugia
masi, tiek iš jo tikimasi. Ir iš 
tikrųjų. Jaunimo metų povei
kyje daug kur visa mūsų bend
ruomenė, ypač jos kultūrinis 
gyvenimas, lyg ir pajaunėjo, 
įgavo platesnio polėkio pasiti
kėti savomis jėgomis. Jaunų 
žmonių kūriniai skamba kon
certuose, jauni žmonės kyla 
į muzikos viršūnes, žurnaluos 
skelbiami jaunųjų literatų kon
kursai, įvairius minėjimus ir 
kitokias iškilmes praveda jau
nieji, didžia dalimi patys už
pildydami jų programas. Ir 
vargu ar klystume sakydami, 
kad mes čia svetimose žemėse 
tik tol ir būsime išeiviškosios 
misijos ir savo tautos kultū
rinio lobyno turtinimo prasme 
šio to verti, kol dar pajėgsime 
išugdyti tokį tautiniai susipra
tusį ir kultūriškai veržlų jau
nimą ir kol patys savo dvasio
je nepasensime.

Deja, jokie oficialiai skelbia
mi Jaunimo metai nė viena die
na nesustabdys kiekvienam ar
tėjančios fizinės senatvės. Jos 
neišvengsime, ir nėra čia ko 
prieš ją spyriuotis. Kur kas 
svarbiau mums visiems, kiek 
galima, ilgiau išlaikyti savo 
dvasios jaunatvę. O šitas dva
sinis nepasenimas daug kur ir 
ne vienu atveju pareina jau 
nuo paties žmogaus vienokio 
ar kitokio nusiteikimo ir ryžto.

Iliustracijai pavyzdžių galė
tume apsčiai rasti ir savo 
bendruomenės tarpe. Žiūrėk, 
ten jau prieš kelerius metus 
peržengęs į aštuntąją savo am
žiaus dešimtį teatro ir šmaikš
čios plunksnos veteranas do
misi visomis kūrybos sritimis, 
viską seka, gyvai raštu į kul
tūrines apraiškas reaguoja, 
akylus visa kam, kas šiuo me
tu formuojasi pasauliniuose 
kultūros vieškeliuos. O ten, va, 
net aštuoniasdešimtį peršokęs, 
grožinės plunksnos veteranas 
kuria eilėraščius, leidžia kny
gas, su jaunatviška elegancija 
rašo tomas po tomo puikiau
sius savo atsiminimus.

Tačiau yra ir antrasis laz
dos galas, rodantis į visai prie
šingus pavyzdžius. Juk jau 
apsčiai savo tarpe turime ir 
tokių, kurie, vos baigę čia ko
legijas ir universitetus, savo 

dvasioje yra tikri seniai, be
sirūpiną tik savo fizinės egzis
tencijos užtikrinimu. Tokiems 
šis pasaulis virsta tik senat
viškąja prieglauda, kurioje vis
kas turi būti palenkta, kiek ga
lima, tobulesnei ir, kiek galima, 
ilgesnei jų fizinių organų funk
cijai, nežiūrint dvasios sukal- 
kėjimo, vos trisdešimtmetį pa
siekus. šitokiems, per anksti 
nunokusiems dvasios seneliams 
neberūpi nei kokios tautinės 
kultūros aspiracijos, nei apla
mai jie turi kokio platesnio 
intereso šalia savo profesinio 
įgudimo.

Ir šitokioje vietoje žmogus 
turėtum visai nuskęsti nusimi
nime, jeigu neblykstelėtų ir 
šviesesni faktai, kuriuos pra
džioje minėjome kaip kūrybin
gas jaunimo apraiškas Jauni
mo metų kontekste.

Kūrybinguoju jaunimo už
moju laikome ir šiandien Jau
nimo centre, Chicagoje, atida
romą mūsų jaunųjų dailininkų 
parodą, rodančią ir jų organi
zacinius sugebėjimus, jų neati
trūkimą nUo savo tautinės 
bendruomenės, o kartu ir nebi
jojimą svetimosios platumos, 
jų atvirą žvilgsnį pasauliui ir 
jų širdies plakimą savai tau
tai. Tokios metinės jaunųjų 
dailininkų parodos Chicagoje 
jau yra virtusios kone tradici
ja. O šiemetinė dar laikytina 
lyg ir maža repeticija didžiajai 
Jaunimo kongreso meno paro
dai.

Ryšium su tuo — dar maža 
užuomina. Mūsų kultūriniame 
gyvenime tenka pastebėti vie
ną, nelabai sveiką nusiteikimą, 
ypač dailininkuos ir rašyto
juos. “Jaunojo dailininko” ar 
“jaunojo rašytojo“ vardui jau
čiamai priskiriama lyg ir ne- 
susitupėjimo žymė, sąvokai 
duodant daugiau ar mažiau 
neigiamą prasmę. Visi kažkaip 
nori greit save pasendinti, tap
ti bent iš vardo jau subrendė
liais, lyg atsiribojimas nuo jau
nųjų ir pačiai kūrybai duotų 
visai kitą vertę.

Atsimenu, kadaise žeminin
kų kartos rašytojus buvo įsi
smaginta vis vadinti “jaunai
siais rašytojais”. Ir tai dar vis 
buvo linksniuojama, jau pa
tiems žemininkams artėjant į 
keturiasdešimtuosius metus. 
Tačiau toks jaunatviškas epi
tetas anų buvo priimtas toli 
gražu ne kaip koks nuvertini- 

(Nukelta į 2 psl.)
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TARP DVIEJU “TRAV1ATU'’
(Atkelta iš 1 psl.)

buvo pakelta uždanga, ir “Lie
tuvių operos tarybos pirminin
kas St. Šilingas ta proga sceno
je tarė: “Daug yra tautos gy
venime svarbių etapų, prie ku
rių tauta prieina per šimtus me
tų. Vienas tų istorinių etapų lie
tuvių tautai bus ši diena. Šian
dien susilaukėm tos dienos, ka
da nepriklausomoje Lietuvoje 
galime atidaryti pirmą lietuvių 
operą...’’ (Čia tik pirmieji saki
niai pažymėti.) Po to suskambė
jo tautos himnas ir prasidėjo 
uvertiūra. Teatras pilnutėlis lyg 
silkių statinėje. Nevienas šluos
tėsi džiaugsmo ašaras.

Tai įvyko prieš 45 metus, kai 
buvo pastatyta Kaune pirmoji 
lietuvių kalba opera “Traviata”.

Šio istorinio pastatymo daly
vių šiandien jau maža beliko gy
vųjų tarpe. Chicagoje gyvena 
solistė Jadvyga Kutkuvienė, 
prof. Ad. Varnas (tada buvęs 
minėtos LMKDr-jos pirminin
kas) ir šio straipsnio autorius, 
buvęs “Lietuvių operos tarybos” 
narys — administratorius, ne
sant muzikų — sufleris ir bilie
tų pardavėjas kasoje. Gal dar 
kur yra ir orkestro bei choro 
buvusių narių? Lietuvoje gyvi:
K. Petrauskas, A. Sodeika, P. 
Oleka, keli orkestro ir choro 
nariai.

Laisvajame pasauly, bendrai 
imant, buvusių Lietuvos valsty
binės operos vadovų ir solistų 
yra nemažas skaičius: Hartfor
de buvęs vyriausias dirigentas 
V. Marijošius (dabar Hart kon
servatorijos profesorius); Bos
tone — b. dirigentas J. Kačins
kas; Chicagoje solistai: S. Ado
maitienė, A. Augustinavičienė, 
A. Dičiūtė - Trečiokienė, A. Kal
vaitytė - Velbasienė, Iz. Mote- 
kaitienė, J. Butėnas, K. Kriau
čiūnas, Al. Kutkus; b. koncert
meisteris, dirigentas Al. Kučiū
nas ir A. Sprindis; New Yorke 
— Vincė Januškaitė, K. Jozefs- 
kaitė ir VI. Baltrušaitis; Bosto
ne — St. Liepas ir solistas lib- 
retistas St. Santvaras; Worces- 
t^ry — Ip. Nauragis; Philadel- 
phijoj — J. Augaitytė; New Ha- 
vene__Gr. Matulaitytė - Ranit
ir S. Nasvytytė - Valiūnienė; 
Clevelande — J. Krištolaitytė - 
Daugėlienė; Washingtone — B. 
Darlys; Miami — A. Dambraus
kaitė ; Kanadoje — E. Kardelie
nė, Pr. Radzevičiūtė ir St. Gai- 
levičius (b. koncertmeisteris, di
rigentas). Turėtų dar būti bu
vusių orkestro, choro ir baleto

Tarnavimas — grėsmė ar palaima? (8)

DARBO PROBLEMA UŽSTOJA 
DIEVĄ

Praėjusį kartą mes mąstėme 
apie Samuel Becketto tragiko
medijos “Godot belaukiant’’ pir
mąjį veiksmą. Mes matėme, kaip 
rusas ir ispanas, belaukdami 
kažkokio nežinomojo, kuris tu
ri dieviškų bruožų, susilaukia 
darbo problemos, kurią scenoje 
pavaizduoja išnaudotojas, šeimi
ninkas ir jo nešikas — vergas. 
Pradžioje rusas ir ispanas įta
ria, kad, gal būt, kuris nors iš 
tų dviejų — ponas ar jo tarnas, 
yra jų laukiamas Godot. Tačiau 
jie greitai įsitikina, kad nei vie
nas iš jų tuo nėra.

Antrajame veiksme šie du is
paniškos ir rusiškos kultūros at
stovai ir vėl susitinka laukti ne
žinomo Dievo ir aiškintis tarpu
savio tarnavimo problemos. 
Kartais jie šią problemą nori 
išspręsti vienas kito išsižadėji
mu, kartais — tarpusavio ry
šio bei meilės pabrėžimu.

Kai jie susitaiko su mintimi, 
kad jiedu yra vienas kitam rei
kalingi, jie bando rasti tarpusa
vio santykiavimo turinį. Bet 
tai jiems labai sunkiai vyksta. 
Pirmiausia jie prieina minties, 

narių. Su šiuo pasauliu atsisky
rė; VI. Grigaitienė, VI. Ivanaus
kas, VI. Puškorius, St. Sodei
ka ir Orentas. Kaip matome, ne
mažas skaičius dar yra gyvųjų 
tarpe. Tad pravartu būtų besi
artinančios Lietuvos operos įkū
rimo 50 metų sukakties proga 
pagalvoti apie bendrą anų dienų 
veteranų suvažiavimą.

Kai Kaune buvo atidaryta lie
tuviškoji opera, amerikiečiai lie
tuviai dainininkai širdingai ap
sidžiaugė. Keli iš jų sėkmingai 
operoje ilgiau ar trumpiau vei
kė: A. Sodeika, M. Rakauskaitė, 
B. Darlys, Ona Pocienė, J. Bu
tėnas ii K. Kriaučiūnas. Tokiu 
būdu buvo užmegztas dvasiniai 
meninis ryšys su išeivijos me
nininkais.

Lietuvos valstybei opera bu
vo liuksusinis dalykas, kaina
vęs didelius pinigus, bet užtai 
opera buvo pasiekusi aukšto ly
gio, nes turėjo pirmaeilių so
listų, todėl ir nebuvo gėda sve
timiesiems Vakarų kultūros at
stovams pasirodyti. Šalia to, 
nors ir neilgu nepriklausomybės 
laikotarpiu buvo išauklėta di
delis skaičius solistų. Anksčiau 
suminėtų taipe vieni operoje 
dalyvavo ilgiau, kiti trumpiau. 
Didelė jų dalis nemažai muzi
kinės kultūros vėliau paskleidė 
ir pokario tremtinių stovyklose 
Vokietijoje. Kiek buvo gajūs 
operininkai parodė jų ano meto 
koncertai Anglijoje, Vokietijo
je. Sugebėta pastatyti, vadovau
jant Al. Kučiūnui, net opera 
“Sevilijos kirpėjas”, su ja ap
lankyti didžiąsias tremtinių sto
vyklas.

Atvykus į JAV ir išsiskirs

Istorinio pasitarimo, įvykusio 1956 m. vasarą Chicagoje, kurio metu 
buvo nutarta statyti G. Verdi “Rigoletto” operą, dalyviai. Sėdi iš k. j 
dešinę: St. Citvaras, Al. Kučiūnas, S. Valiukienė, D. Stankaitytė, Vi. 
Baltrušaitis. Stovi: Vyt. Gutauskas, Vyt. Kadžius, J. Raudonis, J. Vaz- 
nelis, L. Bildušas, VI. Būtėnas, Antanaitis, V. Liorentas, K. Oželis, Pr. 
Olis ir K. Skaisgirys. Po šio pasėdžio tuometinio Chicagos vyrų choro 
nariai bendrame balsavime visuotinai priėmė šį nutarimą i

kad negana gyventi, bet reikia 
apie gyvenimą ir kalbėti. Ta
čiau, ką kalbėti? Jie negali iš
rasti ko nors naujo. Jie negali 
ir mąstyti. Tas pavojus, pasak 
jų, žmogui jau seniai yra pra
ėjęs. Jie negali diskutuoti. Dar 
blogiau yra vienas kito klausi
nėti. Bet baisiausias dalykas 
yra turėti mintį. Jie prieina iš
vados, kad reikia ryžtingai nu
sikreipti į gamtą. Tačiau nusi- 
kreipimas į gamtą juos atveda 
į mechaniškus kepurių kaitalio
jimo procesus ir į šaltį.

Taip jiems besvarstant tar
pusavio santykiavimo klausi
mus, scenon grįžta išnaudoto
jas su savo tarnu. Abu jie yra 
dar labiau suvargę. Išnaudoto
jas yra apakęs ir bejėgiškai su
griūva. Nešikas yra netekęs ža
do. Mūsų pokalbininkams — ru
sui ir ispanui _  iškyla artimo
gelbėjimo problema. Bet neži
nia, kurį gelbėti. Nežinia, dėl 
ko gelbėti. Ir nežin ą, ar išgel
bėjimu pelnytis, ar vien tik gel
bėti. Į šiuos klausimus autorius 
neduoda atsakymo. Begelbėda- 
mi pargriuvusį poną, šių dviejų

Sopranas Lilija Šukytė ir lyrinis tenoras Stefan VVicik “Traviatos” 
repeticijoje, Chicagoje. Nuotrauka V. Juknevičiaus

čius vienas nuo kito tolimes
niuose atstumuose, neįprastos 
aplinkybės ir amžius padarė 
juos “nebesugebančiais”. Taip 
šis brangus dainos meno turtas, 
išvežtas iš Lietuvos ir kadaise 
taip sunkiai įgytas, dabar bai
gia “rūdyti”.

¥

Tačiau susispietus didžiau
siam lietuvių spiečiui Chicago
je, atsirado nemažas būrys ge- 
rabalsio jaunimo. Jo tarpe buvo 
ir visai neblogai pralavintų bal
sų. Tad Chicagos Vyrų choro 
prieglobsty iš parinktų balsų bu
vo sudarytas operos meno mė
gėjų būrys. Sumaniai veikiant 
buvusiam Lietuvos Valstybinės 
operos solistui VI. Baltrušaičiui, 
buvo 1957 metų pavasarį sce
niškai paruošta ir pastatyta lie
tuvių kalba opera “Rigoletto”, 
muzikiniuose paruošos darbuose 
lemtingai vadovaujant maestro 
Al. Kučiūnui. Nuo to laiko pra
ėjo vos devyneri metai, o šių 
metų pavasarį statoma jau de
šimtoji opera “Traviata”.

kultūrų atstovai patys parslysta 
ir parpuola.

Visas šis vaidinimas yra per
sunktas didelės nevilties ir nuo
latinių kalbų apie pasikorimą. 
Tačiau jis turi įdomią teologinę 
užuominą. Pagrindinė mintis, 
kurią atrodo, autorius nori čia 
pasakyti, yra toji, kad darbo 
problema užstoja Dievą dauge
liui žmonių, žmogus laukia Die
vo, bet susilaukia tarnavimo 
problemos. Arba, žiūrint į tą 
patį santykį praktiniu atžvilgiu, 
galima sakyti, žmogus savo tar
navimo problemos išganymo 
laukia iš Dievo

Žinoma, Beckettas, iškelda
mas šią problemą, pasilieka gry
nai marksistinėje darbo sampra
toje. Tarnaujantis darbas čia 
yra suprantamas tik kaip ver
gavimas, kaip išnaudojimas; 
taigi kaip kova tarp tarnaujan
čio ir tarnaujamojo. Kokios tei
giamos prasmės tarnavime au
torius įžvelgti nestengia.

Tačiau prie pozityvinio tar
navimo turinio autorius priartė
ja iš kitos pusės. Ruso ir ispa
no dialoge iškyla bendravimo il
gesys. Tiktai, kai jie pradeda 
ieškoti to bendravimo turinio, 
jie niekaip negali jo apčiuopti. 
Jie negali tarp savęs kalbėtis, 
negali aiškintis, negali diskutuo
ti. Jie negali vienas kitam ir 
padėti, nes tai būtų tas pat,

Reikia prisiminti, kad čia yra 
visai skirtingos aplinkybės ope
rai pastatyti nei buvo Lietuvo
je. Visi operos dalyviai, prade
dant dirigentu ir solistais iki 
scenos apipavidalintojų operai 
aukoja savo laisvalaikį, kai Lie
tuvoje visi operos dalyviai buvo 
valstybės apmokami. Tik pir
masis “Traviatos” pastatymas 
šia prksme buvo toks pat Lie
tuvoje kaip čia — jis buvo taip
gi laisvalaikių darbo vaisius.

Chicagoje per šį laikotarpį 
gabaus, nusimanančio ir griež
to būdo maestro Al. Kučiūno va
dovybėje jau nemažai naujų jė
gų operos scenai spėjo pasiruoš
ti. Kaip Lietuvoje operos pažiba 
buvo Kipras Petrauskas, jau su 
laurų vainikais atvykęs iš ca- 
ristinės Rusijos operų, panašiai 
čia Amerikoje buvo Al. Brazis, 
dainavęs Metropolitano operoje, 
New Yorke. Jei ši čikagiškė mū
sų opera turėtų tokias darbe 
aplinkybes kaip Lietuvoje, aiš
ku ir č!a iškiltų nė viena žvaigž
dė, pajėgianti priimti ir atlikti 
'bet kokį pagrindinį vaidmenį 
kiekvienoje operoje, kaip juos 
be priekaištų atlikdavo kauniš
kes operos dainininkai Vakarų 
Europos sostinių ^teatruose.

Nežiūrint visokių sunkumų, 
išeivijos visuomenė mėgsta ope
rinį meną ir nesigaili lėšų jos 
palaikymui.

Tenka pastebėti, kad šioje 
mūsų išeivijos operoje yra da
lyvavę ir Lietuvos operos buvę 
-oiistai: S. Nasvytytė - Valiu- 
kienė, Alė Kalvaitytė, J. Augai
tytė ir pats vadovas maestro Al. 
Kučiūnas, o Iz. Motekaitienė ne 
vieną operą yra išvertusi išeiviš- 
kajai jos scenai. Taigi lyg aidas 
atsiliepia buvusios Lietuvos 
Valstybinės operos kultūra ir 
čikagiškėje mūsų operoje.

“Traviatos” pastatymas jau

kas pono ir jo tarno žaidimo 
pakartojimas. Tiesą sakant, 
jems ir ta mintis ateina. Jie 
pradeda vaidinti poną ir tarną. 
Bet jie vaidina tik išnaudojamą
ją šių santykių dalį. Reikia pa
stebėti, kad jie dėl to nesusi- 
pyksta, bet, vienas kitą apka
binę, pasibučiuoja.

Nors šios tragikomedijos au
torius dar toli yra nuo tarna
vimo problemos sprendimo, ta
čiau jis aštriai ją iškelia. Mums 
yra įdomu, iš ko autorius tiki
si šios problemos sprendimo. 
Atrodo, kad labiausiai šios tra
gikomedijos personažus liūdina 
jų gyvenimo nereikšmingumas, 
jais nesidomėjimas. Jie būtų 
laimingi, jei žinotų, kad juos ži
no jų laukiamasis Godot (Die
vas). Dėl to Vladimiras įsak
miai prašo vaiką, Godot pasiun
tinį jam (Dievui) pasakyti (ci
tuoju), “kad mane matei, ...kad 
mane matei”. “Ir ar tu tik
rai mane matei? Kad tu, atėjęs 
rytoj, nesakytum, jog niekada 
nesi manęs matęs”.

Vladimiras ilgisi ne ekono
minio gerbūvio, bet nori būti 
matomas ir žinomas kaip žmo
gus. Šis jo ilgesys yra kartu at
sakymas marksistinės filosofi
jos darbo sampratai.

V. Bagdanavičius, MIC

KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.)

mas, o atvirkščiai — kaip 
komplimentas. Ir kodėl turėtų 
būti kitaip dabar, ypač Jau
nimo metais?

Sakyčiau, jog būtų labai ne
gerai, jei kuris gabus ir jau
nas mūsų dailininkas, viene
rius ar dvejus metus pasiro
dęs jaunųjų dailininkų parodo
je, toliau jau būtų nebepripra- 
šomas pasirodyti po jaunųjų 
vėliava, lyg dalyvavimas kar
tu su kitais jaunesniais ir gal 
kiek silpnesniais būtų jau koks 
savęs nuvertinimas.. O šitai ar 
tik nėra atsitikę pastarosiose 
mūsų jaunųjų dailininkų paro
dose? Gi iš to tik bendras 
nuostolis visiems.

Ir štai, kai šiandien prieš 
akis turime mūsų jaunųjų dai
lininkų parodą, linkime jiems 
per greit savęs nepasendinti. 
Ypač to linkime, galvodami 
apie didžiąją kongreso proga 
vasarą Chicagoje įvykstančią 
viso pasaulio lietuvių jaunųjų 
dailininkų parodą. Jeigu jau 
taip konkrečiai reikėtų nusta
tyti, kur čia yra ryškesnė ri- 

čia pat, tai dešimtoji opera de- 
vynerių metų slinktyje. Būsimu 
spektakliu lyg simboliškai bai
giama svetimųjų kompozitorių 
operų pastatymai, pradėti Lie
tuvoje prieš 45 metus. Chica
gos opera, kitais metais švęs
dama savo 10 metų veiklos su
kaktį, jau statys J. Karnavi- 
čiaus “Gražiną”, o po to seks 
J. Gaidelio "Danutė”, o po to, 
reikia manyti, vėl kas nors nau
jo ir savo bus sukurta. Dar ne
padėta ientynon ir K. Banaičio 
“Jūratė ir Kastytis”.

Tad tenka sveikinti Chicagos 
operos vadovybę ir dalyvius su 
de-imtąja sukaktuvine opera ir 
palinkėti šiame darbe geriausios 
sėkmės.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Prote-zistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Iii.

Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9.1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios ir California

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
ŠeStad. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street 

Roufe 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

~DR?PET?R T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233 
Vai.: pirm., ketv. 1.4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HT 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2761 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.

Šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal •ustarlma. 

ba, už kurios vienoje pusėje 
būtų vyresnieji, o kitoje — 
jaunesnieji, tai manytume, kad 
tremtiniškąją Freiburgo meno 
mokyklą Vokietijoje baigusio
ji mūsų dailininkų karta gal 
jau ir galėtų būti atleidžiama 
nuo būtinos pareigos dalyvau
ti kongreso meno parodoje. 
Tačiau visi mūsų tapytojai, 
skulptoriai ir grafikai, kurie 
tik baigė ar lankė meno insti
tutus bei atitinkamas mokyk
las šiame krašte ar kur nors 
kitur, turėtų jaustis dar jau
ni ir dalyvauti Jaunimo kon-

Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

644» So. Pnlnski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

■>Bao III 4-1414, Res. BE 7-68S7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71 et Street 

(71-os Ir Campbell Avė kampas) 
Vai: kasdien 1—8 Ir 6-8 vai. vak 

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-S081 

DR. JANINA JAKšEVIČIUS 
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

*656 VVest 63rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 lkl 1 vai. ir nuo 4 lkl 7 v. v 
ŠeStad. nuo 1 ik! 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt 11 Ik! 4 vai. popiet; arba susi 
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6OOO. res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai Trečlad. ir Šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLytnpią 1-1381

DR. F. V, KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281 
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Pulaski Road

Pirm., antr.. ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—S 
vai. vak. šeštad. 18—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 vai. rak.,

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenne
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkt 3 vai. p p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 239-291*.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefoną# HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal vusltarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVeet 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvlrt. 5 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

Priimta*)* tik auttana. 

greso meno parodoje, nežiū
rint, ar jie būtų dar tik meno 
studijas beeiną ar jau patys 
profesioriaują.

Nuoširdus, jaunatviškas ir 
ne pasipūtėliškas nusiteikimas 
mums reikalingas visame mū
sų kultūriniame gyvenime. Ir 
jokia prasme nesendinkime 
savęs per anksti nei titulais, 
nei savo sugebėjimų perverti
nimais. Jaunatviškas, nieku 
nesuinteresuotas, gal net ir 
naivokas, bet kūrybiniu polė
kiu degąs užmojis, kartais yra 
kur kas brangesnis ir vaisin
gesnis už senatvišką kiekvie
no žingsnio apčiupinėjimą laz
dele. k. br.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybe — vidaus ligos 

(71-oh ir Campbell Avė., kampam 
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. 1 

Sešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namy: BEverly 8-3946

Prišm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-2 v. p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 025-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9766 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
_____ Sešt. 8 v, r. lkl 3 v. popiet

dr ZIGMAS RUDAITIS-
SPEC. ORTIIOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., untr„ ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku Nusitarus telefonu:
_______Telef, REpubUc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir renius
4455 S. California Avė., YA 7-738J 
yAJr:,.’ v p P lkl 8 v v kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880
Rez. telef. PR 9-6730

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 0-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Marquette Parko ofisas: 2750 Best 

71 Street, telefonas 925-8206 
Res. tel. VVA 5-3090.

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak., 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4044 South Ashland 
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERA
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik Nusitarus

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69fh Street 
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 lkl 8 v. v.

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. 

Tik svarbiais
kasdien: 6—8 v. v. 

atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

3107 Wart 7 lot 8treet

Vai.: I Iki 4 p. p. ir 1 Į*i 8 ’■ r* 
Trsč. k MU& aaaai aptarti.
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LIETUVIŠKOS DVASIOS 

EKSPRESIJA DAIKTUOSE
Viktoro Petravičiaus 60 metų sukaktuvinę parodą 

"69" meno galerijoje, Chicagoje, pasitinkant

MIKAS s II.EIKIS

Miela ir malonu rašyti apie 
sukaktuvininką Viktorą Petra
vičių jo 60 metų amžiaus ir pa
rodos proga. Labai seniai ir aš 
minėjau savo 60 metų sukaktį. 
Tada aš maniau, kad jau baig
ta, kad gyvenimas jau kaip ir 
praėjęs. Dabar pamačiau, kad 
truputį klydau. Dabar man at
rodo, kad tada buvau dar labai 
jaunas.

Nenorėčiau, kad kolega Vik
toras Petravičius taip jaustųsi, 
kaip aš jaučiausi kadaise, minė
damas savo 60 metų sukaktį. 
Tokios nuotaikos būtų priešin
gos visai Petravičiaus kūrybai, 
kuri dvelkia nauju pavasariu, 
nauju ryžtu, grakščia linija ir 
lengvomis, plaukiančiomis spal
vomis.

Prie Petravičiaus nueito kū
rybinio kelio būtų galima ilgiau 

Viktorus Petravičius / Nesibaigianti kančia (spalvotas medžio raižinys)

apsistoti, bet jau reikėtų užim
ti ir vietos ir laiko kur kas dau
giau. Petravičiaus kūrybos kon
tekste reikėtų atkreipti dėme
sį į jo individualinę nepriklau
somybę, į jo naujus grafikos 
bei tapybos lėtesnius ar greites
nius posūkius, nenukrypstant į 
didelius kraštutinumus ir nepa
metant kūrybinio intelekto. Pet
ravičiaus darbuos nieko nėra 
prancūziško, nei ispaniško, nei 
itališko. Jo stilius savas, origi
nalus ir, sakyčiau, jokio pana
šumo neturi su kitų dailininkų 
grafika.

Prisimena Petravičiaus žo
džiai ; “Menas yra kūryba daik
tų, kurių dar nebuvo”. Jis ir 
spaudoj kėlė mintį, kad reikia 
skirti meną nuo pseudomeno. Jis 
to principo ir laikosi, kad nega
lima nieko kartoti, kas kitų pa-

Viktoras Petravičius Kryžius (spalvotas medžio raižinys)
Iš parodos “69” meno galerijoje, Chicagoje.

'daryta. Kitų yra sukurtas di
delis vaizdinis menas, parašyta 
labai daug gerų knygų, operų, 
muzikos, scenos veikalų, ir tai 
padarė tie žmonės, kurie gyve
no savu laiku. O ir mes gyvena
me savo laiką — moderniojo 
gyvenimo ir meno renesanso 
nervingą, net savotiškos dezo
rientacijos laikotarpį. Iš mūsų 
šiuolaikinio gyvenimo ir iškyla 
nauja, bet savo dvasinės būse
nos estetika, nauja apraiška vis 
naujose formose.

Nekartą, kalbant ir apie V. 
Petravičių, vis keliamas tauti
nio meno klausimas. Šia proga 
tenka pasakyti, kad tautinis 
menas tik tada yra tautinis, ka
da didelis menas išreiškia to lai
ko kultūros dvas ą. Renesansas 
yra d:delis dvasinės kultūros 
menas. Bet ar jis tautinis, nors 
italų sukurtas? Jis yra pasauli
nis. Konservatyvus dailininkas 
(realistas) šiandien nebeegzis
tuoja dėl to, kad pirmaujančio
se meno srovėse jis negali vie
šai pasirodyti. Kraštutinis abst- 
raktizmas yra užsidaręs savo 
pasauly ir asimiliavęsis kosmo

politizme. Kaip šitokiose sąly
gose mūsų dailininkas gali kur
ti tautinį meną, kaip daug kas 
iš jo pageidauja? Visokius re
ceptus galima siūlyti, rūpinan
tis tautinės dvasios išlaikymu, 
bet dailininkui tenka susidurti 
su labai atsakinga ir sunkia 
problema, nenorint nutraukti 
dvasinės ir tautinės komunika
cijos su savo visuomene.

Nenorėčiau pirštu rodyti, ku
ris Petravičiaus paveikslas ge
ras ar geresnis. Tuo ir pats au
torius gali nepatikėti. Svarbu 
tik pabrėžti, jog dail. Viktoras 
Petravičius visą laiką stovėjo 
aukščiau vidutiniškumo, pro- 
duktinga kūryba ir estetine są- 

oka net pranašesnis už kitus.
Pirmojo Petiavičiaus etapo 

kūryba buvo paremta fizinio ir 
dvasinio pasaulio harmonija. 
Tada jis buvo vaizdinio meno 
kūrėjas lyrikas. Dabar realūs 
daiktai Petravičiaus darbuose 
įvedami į nerealiųjų formų si
tuacijas. Tos situacijos liečia 
kūrybinius ir filosofinius polė
kius, naujų formų impresiją, nes 
formos negalima nei pagerinti, 

nei pataisyti. Forma savaime 
yra forma. Iš ekspresijos nega
lima padaryti ekspresijos, o tik
tai impresiją. Iš abstrakčių for
mų žiūrovas gali susidaryti pil
ną arba dalinį įspūdį, — jam 
gali patikti spalvos, turinys ar
ba paveikslas be jokios temos.

Petravičiaus kūryboje reiškia
si minties natūralizmas ir lietu
viškos dvasios ekspresija daik
tuose. Seniau jis daug dirbo 
tautinių motyvų grafikos srity
je, stipriai pabrėždamas esteti
nes vertybes. Dabar jis eina į 
abstraktesnę grafiką, turėda
mas didelio patyrimo litografi
jos ir raižinių technikoje. Pati 
vėlesnioji Petravičiaus kūryba 
prabyla dar abstraktesne kalba, 
taupiomis spalvomis ir nesibai
giamu motyvų lobynu, nepraras
dama realybės. Savo ilgesnio 
kūrybinio laikotarpio tėkmėje 
Viktoras Petravičius yra sukū
ręs labai dvasingų meno kūri
nių. Be to, jis taipgi padarė sce
nos dekoracijų, knygų viršelių 
bei šiaip įvairių spaudos darbų 
apipavidalinimų. Petravičius da
lyvavo daugely kolektyvinių pa
rodų. Nemažai suruošė ir vien 
tik savo individualių parodų. Jo 
kūrinių turi įsigiję įvairios gale
rijos ir daug jų puošia taipgi 
privačius butus.

Vilniuje veikianti Lietuvos 
Kino studija iki šiol daugiausia 
išleisdavo filmus, kurie, abso
liutinėje daugumoje, turinyje, 
idėjoje ar pačiame filmo prista
tyme turėjo grynai propagandi
nį atspalvį. Išeivijos lietuviai, 
besidomį lietuviškojo filmo pa
žanga tėvynėje, jau kuris laikas 
su neslepiamu nerimu stebėjosi 
kinematografijos entuziastų te

Viktoras Petravičius Senosios lietuvių dainos (lino raižinys)
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Viktorui Petravičiui .<

Medis buvo šventas ir gyvas i
Ir mirštantis su žmonėmis — :
Medį pasiėmė Dievas
Dūmais ir liepsnomis.

Bet šitas tapo kitoks, (
Kada jį palietė rankos (
Ir peilis ir svaja. i
Mirtis nuo to medžio atšoks — ;
Ji apanka
Kūrybos liepsnoje.

filmas apie
AL. GIMANTAS

Čiurlionį
nykštėmis pastangomis, kurios 
taip mažai drįsdavo nukrypti 
nuo “generalinės linijos”. Be
veik kiekviena dokumentinė 
apybraiža ar pilnametražinis 
meninis filmas vis tiesdavosi 
ekrano drobėje propagandine li
nija.

Tačiau visai kitoks (ir tai tei
giama prasme) pasirodė nauja
sis filmas “Eik be poilsio”, skir
tas M. K. Čiurlionio iškėlimui 
ir lietuviij tautos genijaus švie
siam atminimui pagerbti. Iš pri
vačių laiškų sprendžiant ir nau
dojantis sovietinamos Lietuvos 
spaudos puslapiais, galima susi
daryti maždaug patenkinamą 
vaizdą apie tą filmą.

Filmas yra spalvotas, doku
mentinis, kalbąs apie M. K. Čiur
lionio kūrybą. Jame nepasako- 
jama “apie” ką nors, nerodoma 
jokių dokumentų ar biografinių 
vietų, neaiškinami Čiurlionio pa
veikslai. Girdi, pats dailininkas 
nemėgo jų aiškinti. “Tegu kiek
vienas pajunta pagal save”, — 
sakydavo jis. Tad ir naujajame 
filme Čiurlionis kalba savo pa
veikslais, savo muzika, gi siuže
tinė gija paimta iš vieno jo be
letristikos bandymo, o dikto
riaus tekstas parašytas, remian
tis autentiškais Čiurlionio posa
kiais, jo mintimis ir išsireiški
mais. Vieno laikraščio iš ten 
teigimu, filmas yra pasaka apie 
akmeninį kaitros miestą, ir ieš
kojimą gaivios žalumos, apie ke
lionę, kuri gali simbolizuoti be
galinį menininko ieškojimų ke
lią, amžiną žmogiškąjį siekimą, 
tiesos ir grožio ilgesį.

Visas filmas — kolektyvinis 
grupės žmonių darbas. Režisie
rius — Algis Dausa, operato- 

(Nukelta į 5 psl.)

Iii KRITIKAS HALI KLYSTI
(Atkelta iš 1 psl.)

pažiūrėti į kritiką, kuris savo 
literatūrinius samprotavimus ir 
vertinimus skiria visai plačiai 
visuomenei, juos spausdindamas 
aukšto lygio žurnale. Tai saky
damas, turiu galvoj “Karklupė- 
nuose” romano recenziją, kurią 
Andriaus Sietyno slapyvardžiu 
išspausdino “Aidų” žurnalas 
1965 m. Nr. 10-me. Jeigu šis re
cenzentas žinotų, kad niekas jo 
drąsių sprendimų neapsaugo 
nuo klaidos, gal ir nevertėtų 
dėl jo rašyti. Bet Andrius Sie
tynas to nejaučia, nes apie daug 
ką kalba neigiamai pranašišku 
tonu. Kad jo sprendimai atro
dytų neabejotini, jis vartoja to
kius apodiktiškai superliatyvi- 
nius posakius, kaip “fatališkai 
klysta”, “milžiniškas žingsnis 
atgal”, “viskas čia beviltiškai 
banalu”. Ir jie čia pasidaro pa
našūs į ano Los Angeles stu
dento norus rasti lietuvių lite
ratūroj kažin ką panašaus j 
Dostojevskį, nors tokio dydžio 
rašytojo neturi nei prancūzai, 
nei amerikiečiai.

Savo nedidelės recenzijos rė
muose Andrius Sietynas randa 
vietos pasisakyti neigiamai ne 
vienu klausimu. Jam blogi lietu

vių rašytojai išeivijoj, nes per 
dešimtmetį juose dominavęs 
“kone visiškas nesidomėjimas 
grynai literatūriniais klausi
mais”, nors iš tikrųjų šitame 
teigime yra gerokai netiesos: 
“Literatūros Lankai” ir abu 
Kultūros kongresai liudija prie
šingai. Blogi Andriui Sietynui 
ir literatūriniai konkursai ir 
premijos, nes jie išugdę tokį 
rašytoją, “kurio pagrindinis tiks 
las — premija”. Šitokį nuverti
nantį sprendimą metant visiems, 
be abejo, reiktų įrodomųjų fak
tų. Bet argi pranašiško stiliaus 
kritikas nestovi aukščiau fak
tų? Jam užtenka puse lūpų pra
sitarti, kad tarp premijų menkų 
rezultatų “būta ir išimčių”. Kad 
tų neva išimčių yra buvusių 
gražių, Andrius Sietynas tuo 
nelinkęs sutepti savo herojiš
kos plunksnos. O gal jam ne
žinoma senas tradicijas turinti 
prancūzų literatūra, kur premi
jų kasmet būna kelis kartus 
daugiau nei lietuviuose. Tiesa, 
ir prancūzuose vienas antras 
pavyduolis paniurzgia, o vienas 
antras “pranašas” padejuoja, 
kad prancūzų premijos neiškelia 
naujų Dostojevskių, tačiau ne
teko skaityti, kad prancūzai 
priekaištautų premijų skyrė- 

jams, jog ugdomas konkursinis 
arba premijinis rašytojas, kaip 
tai maloniai sugalvoja Andrius 
Sietynas.

Apie A. Baranausko 
“Karklupėnuose”

Tačiau visą blogo virškinimo 
tulžį kritikas išlieja į pernykštį 
Draugo’’ premijos laureatą Al

biną Baranauską už “Karklupė- 
nų” romaną. Nors, tur būt, And 
rius Sietynas žino, kad kiekvie
no kritiko uždavinys pasakyti 
skaitytojui, kas yra aptariama
sis kūrinys (ką autorius norė
jo pasakyti, ką pasakė ir kaip 
pasakė), tačiau šituo “Karklu- 
pėnų” recenzentas mažai rūpi
nasi. Jis verčiau kaip kirviu nu
kerta, A. Baranausko romaną 
pavadindamas “klasiškai gimna
zistišku kūriniu”. Tik, jeigu ši
taip būtų, šituo teigimu turėjo 
ir baigtis recenzinis straipsnis. 
Bet Sietynas šitokia terminolo
gija tik pradeda kalbą apie pa
čią knygą. Ir ne tiek apie roma
ną rašo, kiek dėsto savo litera
tūrinius bei estetinius sampro
tavimus, tarp kurių jis net su
sipainioja.

Sakysim, Andrius Sietynas 
puola A. Baranauską už tai, kad 
šis Janinos ir Juliaus meilės is
toriją “Karklupėnuose’’ pravedė 
gyvenimiškai, nes, girdi, “gy
venimiškos realybės dėsniai es
tetinėje realybėje negalioja”. 

Pasakyta labai moksliškai. Tik 
neaišku, iš kur Andrius Siety
nas ištraukė šią dogmą. Gyve
nimiškos realybės dėsniai gali 
nustoti galios rožinio ir deguti- 
nio romantizmo raštuose arba 
surrealizmo abstraktinėse kon
vulsijose. Bet kodėl jie turėtų 
negalioti ten, kur autorius to 
specialiai siekė, norėdamas at
vaizduoti kasdieniškiausią rea
lybę? Tiesa, kad dabar turime 
rėksmingų plakatų ir abstraktų 
madą, bet tai nereiškia, kad 
realizmas dėl to būtų nustojęs 
bet kokių teisių. Gal A. Bara
nausko didelis dėmesys kasdie
nybei, kuria pagrįsti “Karklupė- 
nai”, ir yra lietuviška, reakcija 
prieš abstraktybės pamaivas pa
sauly? Kodėl šiuo atžvilgiu A. 
Sietynas nepažiūrėjo į romaną?

Besamprotaudamas apie kas
dienybės realizmą, kritikas pa
sako teoriškai nemenką tiesą, 
kurios jis praktiškai nenori tai
kyti “Karklupėnams”. Būtent, 
jis teigia, kad “banalybę meniš
kai pavaizduoti yra didelis ir 
sunkus menas”. Tai teisybė, ku
ri neleidžia įvairiems pamaivi- 
ninkams paneigti realizmo. Ir 
todėl rusų A. Čechovas yra di
delis menininkas. Jis sugebėjo 
kasdieninę tikrovę arba bana
lybę pavaizduoti meniškai, kad 
ir žvelgdamas į ją humoristiniu 
žvilgsniu. Man rodos, kad ir A.

Baranauskas yra į Čechovą pa
našus. “Karklupėnų” autoriui 
didelės problemos, stambūs mos 
tai ir mįslingos tragedijos tar
tum neegzistuoja, nes jis kas
dieniškose banalybėse taip pat 
mato prasmę. Dėl to bartis — 
nedžentelmeniška.

Bet jau nusižengimas yra 
“Karklupėnams” prikišti senti
mentalumą. Užuot kartojęs šį 
savo susigalvotą priekaištą, And 
rius Sietynas būtų tiesiau pasi
elgęs, parodydamas konkrečiu 
pavyzdžiu, kur “Karklupėnų” 
romane, yra bent šešėlis taria
mo sentimentalumo arba apelia
vimo į skaitytojų jausmus ir 
jiems pataikavimo. Kol Siety
nas šito neįrodys, kiekvienas tu
rės teisę įtarti, kad “Karklupė
nų” kritikas pranašišką tiesu
mą yra iškeitęs į snobistinį kon
formizmą, sudaromą antihuma- 
nistinių pamaivų, kurie bet kokį 
žmogiško jausmo pasireiškimą 
tuoj pat pravardžiuoja senti
mentalumu.

Medžiaga novelei ar romanui?

O gal Andrius Sietynas kovo
ja prieš nežymų ir natūralų 
jausmo švystelėjimą “Karklupė
nuose” dėlto, kad pats yra jaus
mingas? Kitaip būtų sunku pa
aiškinti jo pagrindinį prieštara
vimą sau. Antai, prieidamas 

prie “Karklupėnų”, kritikas nar
siai užsimoja tardamas: “Šį jo 
romaną mes vadintume klasiš
kai gimnazistišku kūriniu su vi
somis šios rūšies literatūrai bū
dingomis savybėmis”. Per dvi 
pastraipas šią tezę svarstęs 
bendrais samprotavimais, bet 
ne romano faktais, Andrius Sie
tynas pagaliau apie A. Bara
nauską rašo; “Autorius stipriai 
raštingas. Už gerą kalbos mo
kėjimą, stilistinę nuovoką, žo
džių prasmės niuansų pajutimą 
etc., įsivaizduojamoje rašytojų 
mokykloj aš jam nesvyruoda
mas išduočiau rašytojo diplo
mą pažymiu “gerai” ar net “la
bai gerai”. Jeigu “Karklupėnai” 
šitaip atrodo formaliai (kalbiniu 
ir stilistiniu atžvilgiais), tai kaip 
jie gali būti “klasiškai gimna
zistiški”?

Andrius Sietynas rūstauja ir 
painiojasi savo priekaištuose to
dėl, kad jis “Karklupėnų” nesu
prato. Atrodo, kad iš romano 
jis laukė kažin ko sukrečiančio, 
gal plakatiškai rėksmingo pagal 
madą, o A. Baranauskas davė 
smulkią kasdienybės iškarpą — 
paprastą dviejų eilinių jaunuo
lių meilės istoriją, užsibaigusią 
laimingai ir papasakotą ramiu, 
lygiu ir kultūringu tonu. Ten 
nėra jokio degutinio romantiz
mo su kriminalais, seksais ir 
psichopatalogijomis, jokių kar

čių patyčių iš smulkių asmeni
nių interesų ir kai kurių bur
žuazinių prietarėlių, jokių di
delių dramų ir problemų, o tik 
noras parodyti, kad net užkam
pio žmogiška kasdienybė gali 
tapti maloni ir net prasminga, 
kai ją nušviečia jauna meilė. 
Tai čechoviška tema, kuri mū
sų dienų antihumanistams gali 
atrodyti niekinga, bet kuri gali 
“pagimdyti” gerą romaną ir no
velę. (Iš panašių temų A. Če
chovas yra prirašęs visą dau
gybę apysakų ir apysakėlių.) 
Ir A. Baranauskas, jei Janinos 
ir Juliaus meilę būtų papasako
jęs trumpai, tikriausiai būtų 
buvęs pagirtas gal net to paties 
rūsčiojo Sietyno. Tačiau ta pati 
dviejų jaunuolių istorija, vyks
tanti be komplikacijų ir užsibai
gianti laimingai (antihumaniz- 
mo madoj tai taip pat laikoma 
yda), pasirodė nepakankama 
romanui, kuriam reikia solides
nės medžiagos. Tema, kuri galė
jo duoti gerą arba labai gerą 
novelę, tegalėjo išsivystyti tik 
į vidutinį “Karklupėnų” roma
ną. Jame sutinkamos humoris
tinės atšvaistės leidžia spėti, 
kad neištęstoj Janinos ir Ju
liaus istorijoj būtų galėjęs la
biau išryškėti ir humoras.
1966. II. 22.



Antanas Tamošaitis Pasivaikščiojimas (akvarelė)

KELIONE Į MENULĮ
Realybe virstančios svajonės ir duomenys

ČESLOVAS MASAITIS

Bilietai į premjerą visada yra 
brangūs, ir pirmoji turistų ke
lionė į mėnulį 1986 metų vasa
rą taip pat bus prieinama tik 
tiems, kurių pinigų kapšys ne
mažesnis už jų smalsumą. Jau 
visa eilė tyrinėtojų bus grįžę iš 
mėnulio. Jie bus parvežę nuo
stabių nuotraukų, sustingusios 
lavos gabalų bei meteorų ske
veldrų suvenyrus ir dar nuosta
besnių įspūdžių iš po juodo dan
gaus skliauto, kuriame šviesaus 
vainiko apsupta ir žėrinti saulė 
tykšta šviesiais protuberansų 
fontanais kartu su nepaprastai 
ryškiomis, niekad nesumirksin- 
čiomis žvaigždėmis, spindinčiom 
aplink saulę ir visame juodžiau- 
siame skliaute ligi pat horizon
to, — visur lygiai šviesios ir 
gausios. Didžiulės spalvotos 
reklamos apie ruošiamą ekskur
siją švies skambiais šūkiais, 
koks nepaprastai malonus jaus
mas vaikščioti mėnulyje, beveik 
nejaučiant savo svorio, nepai
sant viso komplikuoto apsau
gos apdaro. Ak, net ir tie, ku
rie žemėje kasdien Vaikšto per
sivalgę, bent trumpą mėnulyje 
viešėjimo laiką jausis tesverią 
tik 33 svarus, jei jie sutiks su
mokėti riebų priedą prie kelio
nės bilieto, kad visi jų 200 sva
rų būtų nugabenti į mėnulį.

Fantaziją? Visai ne! Ar ne- 
vykstame dabar į dykumas pa
matyti išdžiūvusios upės vagos 
ir skurdaus kaktuso, arba į vė
jo šukuojamas nuogas kalnų 
viršūnes, ar į troškinantį tam
sių džiunglių karštį? Tai kodėl 
nenuskriet į mėnulį ir nepažiū- 
rėt atgal j žemę, pakabintą juo
doje erdvėje tarp tūkstančių 
žvaigždžių ? »

Kelionė jau prasidėjo. Jau ke
turi Jungtinių Valstybių veži
mai pasiekė mėnulį, kelios So
vietų raketos sudužo, atsimu- 
šusios į mėnulį, o viena net sau
giai nusileido ir radijo bango
mis parsiuntė žemėn eilę mėnu
lio paviršiaus nuotraukų. Iš de
vynių Jungtinių Valstybių ban
dymų pasiekti mėnulį septyni 
buvo skirti fotografuoti mėnulį 
iš arti ir siųsti nuotraukas į že
mę. Tačiau tik paskutiniai trys 
bandymai (Ranger VII—IX) vi
siškai pavyko. Daugiau kaip 17,- 
000 nuotraukų buvo pasiųsta 
žemėn per šiuos tris pavykusius 
skridimus.

Šios nuotraukos buvo padary
tos pradedant nuo 270 mylių 
atstumo iki beveik tik pusės 
mylios, prieš aparatams atsi- 
mušant į mėnulį. Visos nuotrau
kos išėjo labai ryškios ir jos at
skleidė daugiau ir daugiau to 
paties, ką matome per telesko
pą: krateriai, kraterėliai ir kra-1 

teriūkščiai; didžiuliai plyšiai mė
nulio paviršiuje, plyšeliai ir ply
šiukai; staigūs kraterių šlaitai 
ir visai nuožulnūs pakraščiai 
nuo penkiolikos iki vieno laips
nio statumo. Daugelis kraterių 
yra padaryti į mėnulį nukritu
sių meteorų. Didesnieji krateriai 
yra apsupti daugybės mažesnių, 
kurie buvo padaryti, kai iš pa
grindinių kraterių meteorų iš
muštų uolų skeveldros krito ap
linkui. Juos gana lengva atskir
ti nuo kitų nedidelių kraterių, 
padarytų mažų meteorų. Mat, 
mėnulio tykštančios skeveldros 
krito atgal daug mažesniu smar 
kurnu, ir todėl jų padaryti kra
teriai yra kur kas lėkštesniais 
pakraščiais negu tie, kurie bu
vo išmušti dideliu greičiu lekian
čių meteorų. Kai kurie plyšiai 
yra tiesiog tik virtinė maždaug 
vienodų dydžių kraterių. Palaidų 
skeveldrų ir akmenų labai ma
žai tebuvo nufotografuota.

Matyti, mėnulio paviršius yra 
gana trapus ir atskilusios dides
nės skeveldros įsminga į jį. So
vietų nuleista pustrečio tūks
tančio svarų Luna 9 rodo, kad 
mėnulio paviršius yra pakanka
mai tvirtas išlaikyti tokiam svo
riui. Tačiau Luna 9 padarytos 
nuotraukos rodo, kad paviršius 
yra sudarytas iš labai išakiju
sios trapios lavos. Lunos 9 pa
darytose nuotraukose galima

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių (staigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai Jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai. aukštų dividendų. Mes nesiveržtame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai Ir 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis. noriai prisidėdami darbius Ir finansais, kad galėtų pa- 
slekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir SkoUnimo 
Bendrovę, išaugusią Į virš $53,500,000.00 turto (staigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendroves prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

TEL.: GR 6-7575

• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Club Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• All Types of Insurance 

įžiūrėti objektus iki vieno colio 
skersmens. Jungtinių Valstybių 
Ranger IX artimiausios nuo
traukos rodo kraterius iki 10 
colių skersmens. Tačiau reikia 
pripažinti, kad Ranger’o atsiųs
tos nuotraukos yra žymiai ryš
kesnės, negu Lunos. Yra dar 
kitas didelis skirtumas. Sovietai 
paskelbė tik tas nuotraukas, ku
rios buvo pagautos Didžiosios 
Britanijos mokslininkų. Tuo tar
pu Jungtinių Valstybių padary
tos nuotraukos — viso jų 17,000 
— yra teikiamos viso pasaulio 
mokslininkams, kurie tik jų no
ri. Taip pat ir dėl ateities: vagys 
ir žmogžudžiai nesigiria savo 
darbais, nei savo planų neat
skleidžia. Todėl ir Sovietai net 
nepasako, ar jie ruošiasi arti
moje ateityje pasiųsti žmones 
į mėnulį ar ne.

Jungtinių Valstybių planai 
yra paskelbti: po devynių “Ran
ger” bandymų, kurių paskuti
nieji trys buvo visiškai pavykę, 
seks mėnulio orbiterių (Lunar 
Orbiter) serija. Šie erdvės veži
mai skries aplink mėnulį, vieni 
labai arti paviršiaus, kiti toliau 
nuo paviršiaus ir fotografuos 
didelius paviršiaus plotus. Jie 
taip pat matuos magnetines mė
nulio jėgas, trauką, radiaciją 
ir stebės meteorų tankumą mė
nulio erdvėje. Toliau seks eilė 
žvalgybinių vežimų (Surveyors). 
šie bus pamažu nuleisti į mėnu
lį. Jie fotografuos mėnulio pa
viršių, tyrinės patį paviršutinį 
sluoksnį, siųs žinias apie radia
ciją ir meteorus. Pagaliau seks 
Apolonų (Apollo) serija, kurio
je žmonės nusileis į mėnulio pa
viršių. Pagrindinis šios serijos 
laivas liks skrieti aplink mėnulį 
vieno astronauto kontroliuoja
mas, o pagalbine jos dalimi du 
astronautai nusileis į mėnulio 
paviršių. Atlikę savo tyrinėjimo 
uždavinius, jie šiuo pagalbiniu 
laivu pakils nuo mėnulio, vėl su
sijungs su pagrindiniu laivu, 
kuriuo jie tada grįš į žemę.

Apie Ranger’į visiems pa
skelbta, kad jis turėjo šešias 
televizijos kameras, kad per 20 
paskutinių savo skridimo minu
čių darė ir siuntė į žemę vidu
tiniškai po 300 nuotraukų į mi
nutę, kad jis svėrė 807 svarus, 
buvo 5 pėdų skersmens, 8V4 pė
dų aukščio. Elektros energijos 
šaltinį sudarė saulės baterijos, 
sudėtos į tam tikras plokštes, 
kurios buvo išskleistos erdvėje. 
Apie paskutinį Ranger’į taip pat 
žinome, kad jis skriejo į mėnu
lį apie 24,500 mylių į valandą 
greičiu, kad be jo orbitos patai
sos kelionės vidury jis būtų pa
taikęs į mėnulį apie 400 mylių 
nuo taikinio vietos. Atitinkamai 
pataisius Ranger’io skridimo 
greitį ir kryptį jis nukrito į mė
nulį mažiau negu trys mylios 
nuo taikinio.

O kągi pasaulis žino apie so
vietiškąjį Luną?

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay all 
family bills with our special

money order checks. No 
service charge to members

• U. S. Postai Stamps
Machine Service

• We sėli Travelers Checks
• Save-by-mail Kits
• Notary Public Service

• Two Large Free
Parking L>ts

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY ....................... 12:00 PJH.—8:00 PJtf
TUESDAY ....................... 9:00 A.M. —4:00 P.M.
WEDNESDAY .............. Closed All Day
THURSDAY ................... 9:00 A.M. —8:00 P.M.
FRIDAY ......................... 9:00A.M. — 8:00P.M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:30 P.M.

PROF. A. KLIMAS PAGERBTAS 
ROCHESTERIO UNIVERSITETE

Vasario 22 d. Rochesterio 
universitetas profesoriams su
ruošė vaišes ir įteikė specialius 
diplomus. Lietuviams džiugu, 
kad kalbų ir lingvistikos depar
tamento geriausiu profesorium 
buvo išrinktas dr. Antanas Kli
mas. šiuos profesorių populia
rumo rinkimus pravedė patys 
studentai, bendradarbiaudami su 
Mokymo metodikos komitetu 
(Committee on Educational Po- 
licy). Vertinant profesorius, bu
vo atsižvelgta į tris pagrindinius 
dalykus. 1) Bendradarbiavimas 
su studentais dėstomojo dalyko 
problemose klasėje ir už klasės 
ribų. 2) Pajėgumas sukelti stu
dentuose kūrybingą galvojimą. 
3) Efektingumas dalyko pertei

Prof. A. Klimas su žmona

kime. šie rinkimai susilaukė di
delio atgarsio universiteto va
dovybėje ir buvo paminėti vie
tinėje spaudoje. Prof. Kūmas 
dėsto ten vokiečių kalbą, ger
manistiką, kalbotyrą, lyginamą
ją indoeuropiečių kalbotyrą, bal
tų ir slavų lingvistiką. Pastaro
jo kurso ribose vieną semestrą 
dėstė universitete ir lietuvių kal
bą. Kurį laiką mokė ir rusų kal
bą. Pakilus susidomėjimui šia
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I Artesian Restaurant I
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera 

P I E T U S
$1.65 & $2.25

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS.
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara sekmad. iki ketvlrtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

JOKIO

Siuntinių priėmimo punktas New Yorke

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
220 Park Avenue South 

kampas 18th Street, New York 10003 
Phone 212 - 982-8410

Teiraukitės visuose mūsų skyriuose visuose dideliuose miestuose 
Jungtinėse Valstybėse.

kalba, 1957 m. buvo paskirtas 
rusų kalbos ir slavistikos pro
gramų prižiūrėtoju, šios parei
gose dr. A. Klimas išbuvo 5 me
tus. Jo universiteto titulas yra 
“associate” profesorius. 1964 ir 
1965 m. vasaros atostogų laiko- 
tarpye vadovavo universiteto 
kalbų ir lingvistikos departa
mentui.

Prof. A. Klimas yra baigęs 
Pensilvanijos universitetą, ku
riame įsigijo daktaro laipsnį 
pas prof. A. Senn’ą, apgynė di
sertaciją, “Primitive Germanio 
KUNINGAZ and Its Spread”. 
(Disertacijos santrauka buvo 
pateikta “Metmenų” žurnale). 
Jis yra paskelbęs 13 mokslinių 
straipsnių ir 8 recenzijas. Šiuo 

metu jis labiausiai domisi litu
anistika, baltistika ir baltų kal
bų santykiais su slavų bei ger
manų kalbomis. Kartu su prof. 
W. R. Schmalstieg ir L. Damb- 
riūnu paruošė lietuvių kalbos 
vadovėlį, “Introduction to Mo
dern Lithuanian”. Praėjusiais 
metais dalyvavo Antrame pa
sauliniame dialektologų kongre
se Marburge, Vakarų Vokietijoj. 
Skaitė jame ir paskaitą lietuvių 

kalbos dialektologijos klausi
mais. Kongrese sutiko 4 vokie
čių ir vieną čekų lingvistikos 
profesorius, kurie laisvai kalbė
jo lietuviškai. Anksčiau (1960 
m.) dr. A. Klimas dalyvavo ir 
Pirmame dialektologų kongrese, 
kuris įvyko Liuvene ir Briuse
lyje, Belgijoje. šio kongreso 
darbų knyga buvo išleista 1965 
m. Joje atstpausdinta ir dr. A. 
Klimo aprašytoji gimtojo kai
mo Lietuvoje tarmė, rusų ir vo
kiečių kalbų skoliniai, gyvento
jų kilmė, pridedant prie straips
nio ir Lietuvos žemėlapį.

Prof. Klimas yra Amerikos 
Lietuvių bendruomenės tarybos 
narys. Priklauso keletai profe
sinių organiazcijų (Linguisties 
Society of America. Modern 
Language Association, etc.), 
ateitininkams, Lietuvių fondui 
ir Lietuvių fronto bičiuliams. Jis 
yra veiklus ir savo — Rocheste- 
rio lietuvių bendruomenės na
rys. Ypatingai aktyviai prisidė
jo prie lietuvių žygio į Jungtines 
Tautas. Dalyvavo jame kartu 
su žmona ir su klebonu kun. P. 
Valiukevičium ir J. Jurkum ap
lankė WHEC televizijos stotį 
ir laikraščių redakcijas. Platus 
pasikalbėjimas su juo apie šį 
žygį buvo atspausdintas Times- 
Union laikraštyje, o kiti praae- 

36-to savo egzistencijos jubiliejaus proga

Globė Parcel Service, Ine.
Viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių siuntimo firmų Ameri

koje — autorizuota v/o VN.ESHPOSYLTORG priimti dovanų siun
tinius j bet kurią U.S.S.R. dalį

Mes norime atkreipti dėmesį mūsų skaitlingų klientų ir kitų, 
kurie yra užinteresuoti dideliu pasirinkimu prekių, medžiagų ir ga
tavų gaminių mūsų pagrindinėje įstaigoje ir kituose skyriuose 
Jungtinėse Valstybėse.

Specialiai žemos jubiliejaus kainos
GARANTUOTAS

PRISTATYMAS jūsų siuntinių giminėms (U.S.S.R.) pilnoje 
tvarkoje trumpu laiku. i
PILNAS draudimas jūsų dovanų nuo visokių rūšių rizikos. 
GAVĖJAS neturi jokių pridedamų mokesčių gavęs siuntinį 
U.S.S.R.
TIESIOGINIS oficialus sąskaitų pakvitavimas klientams, siun- 
čiantiems siuntinius per paštą į mūsų įstaigą.
MES pranešame jums pristatę siuntinį gavėjui, prisiųsdami 
pakvitavimą su gavėjo parašu.
PAKIETAI pristatomi į pašto įstaigą 24 valandų laikotarpy
je, kas patvirtinama pakvitavimu.

Informacijų ir katalogų kreipkitės į 
pagrindinę įstaigą

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC 
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Phone 215 — Wfl 5-3455

Šimai buvo perduot’ per televi
zijos ir radio stotis.

Prof. Klimas yra vedęs Dan
guolę Liormantaitę. Jie augina 
4 vaikus: Tadą (11 m.), Rūtelę 
(8), Paulių (5) ir Linutę (2).

J. Dėdinas

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-nps ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

lllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

MOVING
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miestoir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063 
umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais plrmadle- 
nlalB 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS Ifi WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7109 South Maplevvuod Avenue, 

Chicugo, Illinois. 60029 ___



LAIŠKU LIETUVIAMS'' KONCERTO 
ĮSPŪDŽIAI

A. Pavasario debiutas Chicagoje

J. ŽILEVIČIUS

Koncertas buvo kovo 12 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje. Dai
navo lyrinis tenoras A. Pavasa
ris iš Los Angeles, Calif., for
tepijonu palydėjo pianistas M. 
Motekaitis. Solistas atliko 13 
dalykų ir du, publikai prašant, 
dar pridėjo. Solistas Chicagoje 
buvo girdimas pirmą kartą.

Tenka pastebėti, jog tai ne
buvo įprasta prasme solisto kon
certas, bet tik "Laiškų Lietu
viams” konkurso laimėtojams 
premijų įteikimo paįvairinimas. 
Todėl, tur būt, ir pats solistas, 
nujausdamas, jog tokiose suei
gose būna mišri publika, progra
mą parinko lengvesnio pobūdžio, 
be jokių moderniųjų muzikinių 
kūrinių. Čia solistas nepralošė, 
nes nuo pat pirmųjų pildomųjų 
dalykų klausytojuose kėlė susi
domėjimą — “kaip bus toliau?”

Solistas koncertą pradėjo Br. 
Budriūno “Miegužėlio noriu”,
M. Petrausko “Kam šėrei žirge
lį” ir J. Gruodžio “Op, op...” — 
visos harmonizuotos liaudies 
melodijos. Nors jos seniai sce
nose dainuojamos ir visiems 
gerai pažįstamos, išskyrus “Mie
gužėlio noriu”, bet dėl jų savo
tiško dainavimo būdo maloniai 
buvo klausomos. Antrąją grupę 
sudarė Br. Budriūno harmoni
zuota “Tykiai, tykiai...” (čia so
listo padaryta klaida, nes pas
kutinioji ir šioje grupėje pirmoji 
buvo tos pačios nuotaikos, kėlė 
nuobodolį), J. Tallat - Kelpšos 
“Ne margi sakalėliai” (čia so
listas parodė skambų fortissimo, 
pirmą kartą iki šiol vartodamas 
tylaus ir vidutinio pajėgumo 
balsą) ir Br. Budriūno “Mano 
protėvių žemė”. Aplamai šioje 
dalyje buvo išpildomi didesnės 
formos kūriniai, kuriuos solis
tas atliko palaipsniui augančiu 
balso pajėgumu. Taip solistas, 
atsisveikinęs su lieutvių kūryba, 
toliau perėjo prie svetimųjų.

Trečiąją dalį pradėjo S. Gas- 
teldon “Užginta daina”, A. Ru- 
binsteino “Romansu” ir A. La- 
ra “Granada”. Ši dalis, atrodo, 
buvo muzikiniu požiūriu pati 
silpniausia. Ypač “Romansas” 
nedavė plačiai, ramiai banguo
jančios melodijos, nei nuotaikos, 
artimos kūrinio dvasiai. “Grana
da” visu savo pobūdžiu buvo 
tik pigios “bravūros” pasireiški
mas. Daina yra šlagerinio po
būdžio, lengvosios muzikos mė
gėjus gal net uždeganti, bet ji 
nesiderino su operų arijomis, 
kurių solistas čia pateikė net 
keturias iš eilės.

Ketvirtoje dalyje solistas pa
demonstravo visą savo muzi
kinį sugebėjimą operų arijose, 
kurias jam yra tekę dainuoti 
Venezueloje, Caracas miesto 
operoje (tai liudijo atsivežtos 
vaidinimų programos ir plaka
tų nuotraukos su solisto pavar
de pagrindiniuose vaidmenyse).

Solistas turi, nors ir nelabai 
stiprų, lyrinį balsą, tačiau skam
bų ir plačios apimties viršuti
niame rakte. Plačiai naudoja 
falceto, kas vietomis apsunkina 
perėjimą į natūralų balsą reika
lingame stiprume. Arija iš ope
ros “Perlų žvejotojai” (G. Bi- 
zet) v sa buvo atlikta tylutė
liai falcetu. Tai sudarė savotiš
ką efektą, priverčiantį klausy
tojus paskęsti nepaprastoje ty
loje, o akompanuoto jas M. Mo- 
tekaitis čia pasirodė puikiai su
gebantis sukurti tikrai menišką 
palydą. Klausytojams tai buvo 
labai maloni minutė. Arija iš 
operos "Eugenijus Onieginas” 
(P. Čaikovskis) nesudarė reikia
mos pilnumos, nors solistas jon 
įdėjo taipgi daug širdies, bet ari
ja buvo suskaldyta, be vientisu
mo. Arija iš operos "Meilės elek
syras” (G. Donizetti) praskam
bėjo sklandžiai ir įdomiai. Sun

kios figūracijos, kylančios pa
laipsniui aukštyn, gerai buvo 
privestos iki reikiamo pajėgu
mo. Paskutinė arija iš “Car- 
men” (G. Bizet) solistas išvystė 
savo balso pajėgumą iki galo. 
Baigminė aukštoji gaida nu
skambėjo įtikinančiai, parody
dama visą aukštųjų gaidų grožį. 
Klausytojai šitai karštai verti
no plojimais, reikalaudami solis
tą padainuoti dar virš progra
mos! Priedinę ariją iš “Rigole- 
tto” (G. Verdi) “La dona mo
bile” jis padainavo itališku bū
du, dar stipriau klausytojus 
įkaitydamas.

Bendras koncerto vaizdas bū
tų maždaug toks. Solistas mo
ka dainuoti ir įdeda daug šir
dies į dainuojamojo dalyko api
pavidalinimą, ritminiai yra jaut
rus iki smulkmenų, ryškus, gy

Solistas Antanas Pavasaris
Nuotrauka A. Kezio, SJ

vas veikalo perdavimas, balsas 
švelnus, lyriniai malonios spal
vos, nors ir ne per stiprus, bet 
pakankamai skambus, tarsena 
aiški, tik reikėtų kiek pasitobu
linti balsių tarime, dainavimo 
būdas itališkas, tai jo mokytojo 
įtaka.

Chicagoje paprastai koncertų 
netrūksta, o solistų vienokių ar 
kitokių dar daugiau. Tad Chi
cagą sunku kuo nustebinti. Taip 
ir šį kartą: nebuvo A. Pavasa
rio dainavime modernių kūrinių 
ar visai naujai sukurtų. Kurie 
šito laukė, koncertu apsivylė. 
Bet ir padainuoti visiems žino
mi dalykai klausytojams sutei
kė malonumo. Tai liudijo ir di
delis publikos susikaupimas kon 
certo eigoje. Solistas A. Pava
saris vis dėlto Chicagoje buvo

Anastazija Tamošaitienė Gilios klostės (guašas, Otavos un-to rink.)

Anastazija Tamošaitienė Vėlyvas pasivaikščiojimas (gobelenas)

Vasario 10—20 d. Ottawos 
‘ Lit tie Theatre" meno galerijo
je vyko dail. Antano Tamošai
čio meno paroda. “The Ottawa 
Citizen” dienraščio meno sky
riaus redaktorius Carl Weisel- 
berger komentavo parodą gana 
ilgame straipsnyje, kurio kai 
kurias mintis čia pacituosime.

"Antanas Tamošaitis išvystė 
savo originaių stilių — abstrak
tinį ar pusiau abstraktinį.

Kai kurie jo paveikslai turi 
lietuviškus pavadinimus, prime
nančius liaudies pasakas ar se
nas legendas. Bet objektas čia 
yra mažiau svarbus, kaip kad 
jo laisvas priėjimas ir apipavi
dalinimas, kuris kiek primena 
Tamošaitį, kaip puikiai pasiruo
šusį kilimų ir dekoratyvinių au
dinių projektuotoją.

Šie dekoratyviniai elementai 
ir supinti jų kontūrai suteikia 
kai kuriems paveikslams dide
lio raiškumo, ypatingai alieji- 
niuos darbuos, pavadintuos 
“Mėnulis”, “Pasikalbėjimas” ar 
“Lapkričio sapnas”. Kituose pa
veiksluose — vertikalios ir ho
rizontalios linijos — kaip “Sim
fonijoje’, arba dramatiškai pa
svirusios linijos — kaip "Pasi
keitime”, yra meistriškai balan
suotos.

Jo geriausi darbai rodo “iš
studijuotą paprastumą”. Lais- 

klausytojus nudžiuginusi naujie
na.

Ypatingai tenka pasveikinti 
pianistą M. Motekaitį. Jis, kaip 
akompanuotojas, buvo tikrai 
puikus. Tik kai kur retkarčiais 
dar prasiverždavo bandymas 
akorduose solistą nustelbti.

KANADIEČIAI APIE TAMOSAICIUS
vai stilizuotos žuvys ar paukš- šaitienė kihmus ir guašus. Ji 
čia’ vaizduojami įdomiame geo
metriniame ir barokiniame de
rinyje, naudojant folkloro mo
tyvus”.

Toliau pora ištraukų iš Ca- 
rolyn M. Wright komentarų.

“Pusiau abstraktiniuose dar
buose yra jaučiamas stiprių 
lietuviškų tradicijų ir šių laikų 
jausmų sujungimas. Dailininko 
objektai yra sukurti labai me
todiškai. Gana laisva pilkų lini
jų sistema detalizuoja temą juo
dame fone. Plotai tarp šių li
nijų yra sistemingai sujungia
mi į turtingų, o kartu ir santū
rių spalvų piešinį.

Tamošaičio tapyba yra per
sunkta gamtos meile ir poezi
jos ir folkloro pajautimu”.

*

Nuo vasario 28 d. iki kovo 5 
d. Ottawos universitete vyko 
meno - mokslo savaitė, kurios 
kultūrinės programos dalimi bu
vo ir Anastazijos Tamošaitienės 
aliejaus, guašo ir kilimų (viso 
45 kūrinių paroda.

Paroda vyko puošniausioje 
universiteto salėje, kurioje 
“Arts ir Science’’ fakultetų de
kanai oficialiai atidarė kultūros 
savaitę ir taip pat pristatė dai
lininkę Tamošaitienę labai gau
siai auditorijai. Paroda sukėlė 
didelio susidomėjimo ir buvo 
gausiai lankoma visą savaitę.

Tamošaitienės spalvingi, pil
ni gyvumo ir veiksmo guašai ir 
dinamiški aliejai ypatingai krei- 
nė lankytojų dėmesį. Iš esmės 
būdami abstraktai, Tamošaitie
nės darbai yra įtikinantys gam
tos ar jos nuotaikos jausminiai 
pavaizdavimai (Jaunos atžalos, 
Miglotas rytas, Aušros žara, 
Rudens spalvos). Patys vėliau
sieji aliejai (Statmenų šešėliuo
se, Kampuotas vėjas) yra jau 
daug arčiau prie grynojo abst
rakto.

Pa i odos lankytojai labai do
mėjosi ir gausiai išstatytais ki
limais. Jie yra paskutiniųjų me
tų dailininkės kūryba, atlikti 
jau šių laikų meno įtakoje. Sti 
lizaeija, ritmas, spalvų kompozi
cija daugiau ar mažiau pakei
čia tradicinį piešinį. Kilimai čia 
jau pasidaro grynojo meno kū
riniai. Jų piešinys yra gana gi- 
min ligas dailimnkės tapybai.

V etiniai kanadieč ai meno kri 
t. kai parodą sut'ko palankiais 
įvertinima’s. “Ponia Tamošaitie
nė yra menininkė savo žanre”, 
išo Ca”l Weiselberger, "The 

Ottawa Cit zen” meno kritikas.
Jos kilimai ir guašai rodo pa

trauklų spalvų subt lumą ir ge
lį medžiagos tekstūros pajau

timą”.
Carolyn M. Wright savo ko

mentaruose parodos kataloge 
tarp kitko rašo: “Spalvų ir au
dinio švelnumas ir judančios, 
fugančios suabstraktintos for
mos charakterizuoja lietuvės 
dailininkės Anastazijos Tamo- 

su savo vyru 1948 m. įsikūrė 
Kanadoje. Bet ir šiandien jos 
darbai išlaiko senovės lietuvių 
meno žavingumą ir chaiakterį. 
Bet jie jau yra švelmai atmiešti 
naujo krašto ir besikeičiančio 
modernaus pasaulio įtakomis”.

Dailininkės guašas “Gilios 
klostės” buvo atrinktas į Otta- 
wos universiteto rinkinį.

J. V. Danys

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS 
4645 S. ABhland Avė., LA 8-8771 
(Currency Exchange patalpose)

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRŠ $100,000.00000
REZERVAI VIRŠ $9,500,000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH JUSTIN MRCKIEWICH, Jr.
Direktorių Tarybos Pirmininkas Prezidentas

VALANDOS;
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

Standard Federal
SAVINGS d LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632

Telef. — VIrginia 7-1141

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

Naujas filmas 
apie Čiurlionį

(Atkelta iš 3 psl.) 
rius__Petras Abukevičius, sce
naristas — Vyt. Landsbergis. 
Filmuojant M. K. Čiurlionio pa
veikslus, daug padėjo ir konsul
tavo dailininko sesuo Valerija 
Čiurlionytė - Karužienė. Apta
riant scenarijų ir montuojant 
medžiagą, talkino dailininkas 
Rimtautas Gibavičius. Filmą re
dagavo — Vytenis Imbrasas. 
Filme pasakotojas - diktorius 
dramos artistas J. Miltinis.

Sovietinamos Lietuvos spau
doje buvo net ir paskelbtos iš
traukos iš to filmo literatūrinio 
scenarijaus, štai, kelios detalės, 
kurios padės bent kiek geriau 
pagauti filmo mintį ir jo vysty
mosi eigą. Filmo pradžia. Dūžis. 
Varpai. Miestas. Tyla, vidudie
nio kaitra. Viena spalva. Aklos 
ištisinės sienos, siauros gatve
lės. Aikštė, akmens suolas. Var
tai, kiemai, praėjimai į kitus 
kiemus. Nėra praėjimo. Vėl gat
vė, siena. Reti kaukštelėjimai 
akmens į akmenį. Pasakotojo 
balsas;

— Kadaise, labai jau seniai, 
kai buvau jaunas, kartą buvo 
baisi kaitra. Pavargęs belaksty
damas didelio miesto gatvėmis, 
atsisėdau ant suolelio... pasiil
gau pievų, medžių, žalumos, ži
nai — tokios gegužės žalumos... 
Ir jūros vėsaus ošimo. Kalnų, 
siekiančių dangų... Ir dar nak
ties, žvaigždžių mirksėjimo... — 
Staiga atsikėliau ir ėjau visą 
gyvenimą, ieškodamas žalumos, 
nakties ir jūros.

— Žinojau, kad žemėje, šalia |

*>

PIDPl ll-r T M & KU,IO (LIETUVIAI)I
Virimui I l.v. Sav. DAN LIUTIKAS I 
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ORBITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS I 

2412 ĮVEST 71st St, CHICAGO, ILL. 60629, TEL — 471-2446 Į

eurrent divkiend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjtmala

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt ir Seštadj 9 v. r. — 4:10 p. p.
Trečlad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Visų rūšių 

taupmenoms 

4 kartus 

metuose 

tiekos mažyčių dalykų, yra taip 
pat kažkas labai didinga ir ste
buklinga. Mačiau kalnus, kurių 
galvas glostė debesys, mačiau 
išdidžias sniego viršūnes ir žmo
gų, kuris ten stovi ir žiūri pla
čiai atvertomis akimis, žiūri ir 
laukia. Pažadėjo jis, kad saulei 
tekant, spalvų chaoso ir spindu
lių šokio valandą uždainuos sau
lei himną...

Tokia yra filmo pradžia ir to
liau, skaitant siužetą, galima 
susidaryti įspūdį, kad šis doku
mentinis filmas gali padėti pa
žinti mūsų didįjį Čiurlionį dar 
intymiau ir plačiau ir kartu — 
juk čia matomi ne vien tik jo 
kūriniai, bet girdima ir jo su
kurtoji muzika, perduodami pa
čio menininko žodž.ai, mintys. 
Tad, atrodo, šis naujas filmin s 
kūr nys galės būti laikomas vi
sai brandžiu laimėjimu lietuviš
kojo filmo pasaulyje.

Sfirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 80. Maplewood Avė

Chicago, Rl. 60629

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. šimulis



• Petrus Mahlcikis, MODER
NIOSIOS PAŽANGOS PROB
LEMOS. Atspaudas iš L. K. M. 
Akadem jos Metraščio II tomo, 
1—143 psl. Roma, 1966. Studi
joje yra temą nagrinėjantieji 
šie pagrindiniai skyi.ai: 1 Bend
ra pažangos klausimo apžvalga, 
II Konservat zmas ir liberaliz
mas, II Pažanga šių laikų situa
cijoje, IV Žmogaus, v suomenės 
ir kultūros sumasėjimas, V Lais 
vės problema šių laikų pažan
goje, VI Pažanga ir kultūros 
krizė dvasinių vertybių požiū
riu.

• Liūne Sutema, BEVARDE 
ŠALIS. Eilėraščiai. Išleido San
taros • šviesos federacija Algi
manto Mackaus vardo knygų 
leidimo fondo lėšomis 1966 m., 
tiražas 300 egz., leidinys 64 psl., 
kietai įrištas, aplanką piešė Da
lia Juknevičiūtė, rinkinio kaina 
$3.00, gaunamas “Drauge".

• METMENYS, 1965 m„ nr. 
10. Jaunosios kartos kultūros 
žurnalas. Leidžia Metmenų bend 
rovė. Vyr. redaktorius dr. Vy
tautas Kavolis. Šiame numery
je tašo: M. Katiliškis, J. Blekai- 
tis, R. Vėžys, V. Maciūnas, A. 
Baltaragis, J. Janavičius, Zina 
Katiliškienė, V. Rastenis, Pr. 
Zupdė, Alg. Gureckas, K. Drun- 
ga, L. Mockūnas, J. Mieliulis, 
D. .Šatas, L. Sabaliūnas, A. Rim
vydas. Numerio kaina 1.50 dol., 
gaunamas ir “Drauge".

• ATEITIS, 1966 m. vasario 
mėn., nr. 2. Lietuvių katalikiš
kojo jaunimo žurnalas. Vyr. re
daktorius Skirmuntas Radvila. 
Turinyje: Komentarai, Psicho
analizė ir išpažintis, Studentų 
ateitininkų sąjungos dabartinis 
stovis, Bažnyčia moderniajame 
pasaulyje, eilėraščių ir apybrai
žų puslapiai, Vox populi, Krei
vos šypsenos ir kit. Redakcijos 
adresas; 4545 W. 63rd St., Chi
cago, III. 60629; administracijos 
__ 5725 So. Artesian Avė., Chi
cago, III. 60629. Žurnalo metinė 
prenumerata $5.00.

• Algirdas I^ndsbergis, MEI
LES MOKYKLA. Trijų veiks
mų komedija. Išleido Santara - 
Šviesa Algimanto Mackaus var
do knygų leidimo fondo lėšomis, 
1965 m. Chicagoj. Tiražas 400 
egz. Viršelis Algirdo Kurausko. 
Leidinys 8x51/4 inč. formato, 110 
psl., kaina $3.00, gaunamas 
"Drauge”.

• Dr. J. Savasis, THE WAR 
AGAINST GOD IN IJTHUA- 
NIA. Išleido Manyland Books, 
Ine. New Yorke, 1966 m. Kny
gos turinys suskirstytas į šiuos 
skyrius: Preface by Most Rcv. 
Bishop Edward E. Swanstrom; 
A Note on Lithuania; I. In In- 
dependent Lithuania; II. The 
Church Under the Communists; 
III. Under Nazi Occupation; IV. 
The Russians Return; V. A. 
Breathing Spell; VI. The Strug- 
gle Rcnewcd; VII. The Atheists’ 
Special Targets; VIII. The Tea- 
ching of Religion; IX. The Prac- 
tice of Religion; X. The Case 
Against the Clergy; XI. Soviet 
Attitude Toward Other Reli- 
gions! XII. Resistance by the 
Faithful. Knygoje yra taipgi 
16 psl. atitinkamų nuotraukų. 
Leidinys 8^x5% inč. formato, 
134 psl., kaina $1.25, gaunamas 
"Drauge".

• Prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
PIRMASIS LIETUVOS KARA- 
IJUS MINDAUGAS IR JO PA
LIKIMAS. Atspaudas iš L. K. 
M. Akademijos Metraščio I to
mo 53—116 psl., Roma, 1965 
m. Atspaude duota ir studijos 
santvarka anglų kalba, o taipgi 
plati bibliografijos atranka, 
kreipiant dėmesį į naują ir lie
tuviškąją bibliografiją.

• Kun. Antanas Liutnia, SJ, 
BAŽNYČIA KAIP REGIMA 
MISTINIO KRISTAUS KŪNO 
IŠRAIŠKA. Atspaudas iš L. K. 
M. Akademijos Metraščio I to
mo 1—38 psl., Roma, 1965 m.

• GIMTOJI KALBA, bendri
nės kalbos laikraštis, 1965 m.,

nr. 3—4. Įvairiais kalbos klau
simais rašo L. Dambriūnas, Pr. 
Skardžius, VI. Braziulis, St. 
Barzdukas ir kit. Gale duoda
mas 1965 m. laikraščio komplek
to turinys. Gimtąją Kalbą lei
džia JAV LB Kultūros fondas, 
redaguoja L. Dambriūnas, 4314 
40th St., Brentwood, Maryland. 
Administracijos adresas: Gim
toji Kalba, 5348 S. Talman Avė., 

• Chicago, III. 60632. Metinė pre
numerata $2.00; visoms lietu
vių mokykloms ir Chicagos Pe
dagoginio instituto mokiniams 
po vieną laikraščio egz. duoda
ma nemokamai.

• A SURVEY OF DEVELOP 
IfENTS IN CAPTIVE LITHU- 
ANIA IN 1963—1964 by Vy
tautas Vaitiekūnas. Published 
by the Committee for a Free 
Lithuania 29 VVest 57th Street, 
New York, N. Y. 10019. Didelio 
formato 142 psl. rotatorinis Ici- 

’ nys. kurio turinys suskirsto
mas į šiuos skyrius: The Poli- 
tical Situation; The Economic 
Situation; Labor and Sočiai 
Problema; Education; Cultural 
Life; Relig on and the Church.

• THE BALTIC REVIEVV, 
June, 1965, No. 29 .Žurnalas iš
leidžiamas du kartus metuose. 
Redaguoja Leonhard Vahter, 
Alfreds Berzins ir Martin Bra- 
kas. Adresas: The Baltic Re- 
view, 29 VVest 57 St., New York, 
N. Y. 10019. Šiame numeryje: 
The Twenty - fifth Anniversa- 
ry of Aggression Against the 
Baltic Statės — Manifesto by 
Free Estonians, Latvians and 
Lithuamans; Vaclovas Sidzi
kauskas “Twenty - five Years 
of Baltic Struggle for Free- 
dom"; V. Stanley Vardys “So
viet Colonialism in the Baltic 
Statės, 1940—1965”; Vilis Haz- 
ners “Changes in Latvia since 
Stalin’s Death”; Johannes Kles- 
ment “The Constitution of So
viet Estonia as Applied"; Le
onhard Vahter “Personai Pro- 
perty in Estonia”. Recenzuoja
mų knygų skyriuje pažymėtina: 
A. Revealing Political Fable 
(Vincas Krėvė "The Tcmpta- 
tion”); Baltic VVriting in U. S. 
Magazine (The Literai y Review, 
Spring, 1965).

• Julius Gaidel's. SONATA 
E-MIN. Smuikas ir piano. Išlei
do Izidorius Vasyliūnas, 27 Di- 
mick St., Somerville, Mass. 021- 
43, U.S.A. Leidinys 32 didelių 
puslapių. Pradžioje angliškas 
tekstas supažindina su kompozi
torium Gaideliu ir duodamas jo 
ryškiųjų kūrinių snrešns.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1966 m. vasario mėn., n r. 2. 
Šio mėnesio sąsiuvinyje rašo: A. 
Tamošaitis, SJ, A. ir A. Liule- 
vičiai, K. Trimakas, SJ, J. Bore- 
vičius, S J, St. Yla, V. Kasniū- 
nas, A. Grauslys, L. Meškaus
kas, Art. Repšys, J. Vaišnys, 
SJ, V. Bagdanavičius, MIC. G. 
Ivaškienė, K. Bučmys, OFM.

Numeris iliustruotas Alg. Kezio 
nuotraukomis, apie kurio Jauni
mo centre gruodžio mėnesį įvy
kusią darbų parodą šiame “Laiš
kų Lietuviams” numeryje rašo 
pats Chicagos meno instituto 
fotografijų skyriaus kuratorius 
Hugh Edvvards.

• MOTERIS, lietuvių moterų Į 
žurnalas, 1966 m. sausio - va- ! 
sario mėn., nr. 1. Įvairiais klau-1 
Simais šiame numeryje rašo ir 
savos kūrybos spausdina šie au
toriai: Cekienė, Degutytė, Bra- 
dūnas, Kulpavičienė, Prižgintai- 
tė, Grigaitytė, Krivickienė, Gu- 
tas, Tamošaitienė, Vaišvilienė ir 
kit. Sąsiuvinis iliustruotas Čiur
lionio darbų nuotraukomis. 
Puošnus ir gerame popieriuje 
spausdinamas žurnalas. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
Moteris, 57 Sylvan Avė., Toron
to 4, Ont., Canada. Prenumera
ta metams $4.00.

• ŽVAIGŽDE, 1966 m., kovo 
•nėn., nr .3. Žurnalas šiemet iš
eina naujo 8^x7 inč. formato, 
32 psl., kuriuose be religinių 
straipsnių apstu ir puikių pus
lapinių Alg. Kezio, SJ, nuotrau
kų. Metinė prenumerata $3.00, 
adresas: žvaigždė, 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636.

• ŠALTINIS, tikybinės ir 
tautinės minties žurnalas, 1966 
m., vasario mėn. nr. 1. Metinė 
prenumerata $2.00, adresas:16, 
Hound Rd., Wcst Bridgford, j 
Nottingham, England.

• VILTIS, A Folklore Maga-1 
zine, Mareli - April, 1966. Me-| 
tinė prenumerata $3.50, dviems 
metams — $6.00. Adresas: V.

F. Bieliajus, P. O. Box 1226, 
Denver, Colo. 80201.

• Sonė Toinarienė, SENOLES 
PASAKOS. Iliustravo Vlada 
Stančikaitė. Išleido Henrikos 
Tomaras Chicagoje. Spaudė lie
tuviai saleziečiai Italijoje 1966 
m. Knyga kietai įrišta, spalvo
tu viršeliu, 8x6 inč. formato, 
192 psl., kaina $3.50, gaunama 
“Drauge”.

• Nauji muziko Juozo Ber
tulio kūriniai. ENGLISH MASS 
IN HONOR OF OUR LADY OF 
VILNIUS. Sopranas, altas, ba
ritonas ir vargonai. Kaina 85 
centai. Chicago 1965—66 m.

BALTIJA. Aukštam balsui ir 
fortepijonui. Kaina 50 centų. 
Chicago 1965—66 m.

MIŠIOS ŠVC. JĖZAUS VAR
DO GARBEI. Dviem lygiem 
(arba mišriem) balsam ir var
gonams. Kaina $1.00. Chicago 
1965—66 m.

BROLIAI (žodžiai H. Nagio) 
ir SESES STOVYKLOJ (skau
tėms). Kaina 30 centų. Chicago 
1965—66 m.

Muzikinė dalis veikalui MAR
GIRIS (finalas). Kaina 50 cen
tų. Chicago 1964 m.

PIEVOJE. Sopranui solo ir 
fortepijonui, žodžiai P. Orintai- 
tės. Kaina 50 centų. Chicago. 
1965—66 m.

Visi šie veikalai yra išleisti 
autoriaus lėšomis ir sukrauti J. 
Karvelio prekybos namuose Chi
cagoj.

MARQUETTE PNOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

10% 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

F R A N K Z A POLI S

Pristatome Visokiy Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO- 
STASYS UTWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai. 
Raštlnč atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai p. p.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginiai 7 - 7258 - 59

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL ..-fh'.'i REMBLAKE > ROCHKES
ARTS į-Or APOTHECARY

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63 rd Street
Tel. WA 5 - 4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

.......... .... ......... ' : '=^1
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS.

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty- j 
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, "fiberglass".

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TENTU,E bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MER2IAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chcrnin’s aikštėje

------------

GERIAUSIAS METU PREKES
DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR
Jūs galite pirkti firmoje PODAROGIFTS, INC. Jūsų patarna
vimui PODAROGIFTS, INC. parodų salėje tik ką gauti LAIMĖ
TOJAI” tarptautinėse

parodose:
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio "MASKOVIC”
— jis neapvils jus bet kokiame kelyje.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ ‘Iž PLANE
TA’-TELEVIZIJOS aparatai naujausios konstrukcijos. FOTO 
APARATAI — su patobulintais objektyvais, pagamintais iš 
ypatingo stiklo. — Ekonomiški ŠALDYTUVAI — Elegantiški 
KAILIŲ PALTAI ir KEPURES iš pagarsėjusių rusiškų kailių.
— AUDINIAI įvairiausių spalvų ir raštų. — Pagarsėję rusiški 
DELIKATESAI: grūdinė ikrą, konservuoti krabai “ČATKA” ir 
“AKO”, o taip pat kiti maisto produktai.

VISA TAI JUS GALITE PIRKTI PAS MUS!
Pirktos prekės pristatomos Jūsų giminėms SPECIALIO

MIS ATPIGINTOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS KIEKIS
— BE MUITO — BE KITŲ MOKESČIŲ. — PODAROGIFTS, 
INC. garantuoja skubų, tikslų dovanų pristatymą ir pranešimą 
apie jų gavimą.

Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite pasi
rinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto produktų.

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas užsakyti 
dovanas savo giminėms USSR!
• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymų formalumus.
• IŠPILDYS bet kokius Jūsų giminių pageidavimus.
• PATENKINS juos pasirenkant užsakytų prekių pagal savo 

skonį ir jų kokybę.
• PADĖS suderinti Visasąjunginės importo-eksporto “VNEŠ- 

FOSYLTORGUI” priimti užsakymus kitų įmonių prekėms, 
nenurodytoms kataloge.

• NUSTEBINS JUS SAVO PIRKĖJIŠKA SPECIALYBE.

Išimtinai palankiomis kainomis — KELIALAPIAI Jūsų arti
miesiems, gyvenantiems USSR į PUIKIAUSIUS KURORTUS 
SOMĖTŲ SĄJUNGOJE. Jų vaizdai išstatyti Parodinėje Salėje 

— PODAROGIFTS, INC.
Rašykit, skambinkit, reikalaukit informacijų iš PODARO
GIFTS, INC., vienintelės firmos JAV-se turinčios specialią su
tartį su V/O “VNEŠPOSYLTORG” išpildyti dovanų užsakymus 
Jūsų giminėms USSR.

Podarogifts, Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street)

New York, N.Y. 10003. Pilone 212 - 228 9547

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

'Uiii'iiiHiiiHimii'iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168 
ilIlIlIlIlIlIlHllllllllltlIlIfKHI ’IIIIIIIKIIIII

3208^ We«t 95th Street.
Chicago. Jllinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

August Saldukas, 
Prezidentas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

h°*z
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4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvir. S—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniai* nuo 

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:30 v. po piety

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

t Naujas ankštas dividendas 
Ų mokamas už investavimo

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

vai Avnne. ANTRAD. ir penkt............................9 v. r. iki 5 v. v.
taiuA.'RJUO. PIRMAD ir KETV............................. 9 v. r. iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. y v. r. iki 12 v. d............Trečiad. uždaryta



kritikas apie 
“The Jcrsey 
24 d. laidoje 
H. Benedict 

‘Fo- 
Savo

* Amerikietis 
lietuvio knygą. 
Journal’’ vasario 
kritikas Stevvart

„aptaria Al. Barono knygą ' 
otbridges and Abyses”. 
recenzijoje jis pažymi, kad kny
ga versta iš lietuvių kalbos, o 
tai jau gana retas atvejis. Re
cenzentas ypač iškelia knygos 
lyrizmą prozoje. Esą, jei dėl ne
įtempto turinio gali kai kam 
knyga pasirodyti ir mažiau įdo
mi, tačiau tam, kam patinka sti
lius, tas knygą skaitys, nes esą 
“Barono kai kurie himnai gam
tai ii žmogui yra tiesiog žavin
gai sukur4i”. Recenzentas pa
stebi, kad knyga netikėtais ir 
pasikartojančiais turinio sujun
gimais yra puikiai parašyta. Ki
tos kritiko tame pačiame sky

riuje recenzuojamos knygos yra
J. Huxley “Aldoux Huxley 1894

I —1963”, .J. Berger “Succes and 
Fa lure of Picasso”, A. Row- 
se “Shakf-speaies Southampton 
Patron of Virginia” ir kt. Pažy
mėtina, kad “Footbridges and 
Abysses” knyga angliškame 
vertime yra apie 60 psl. trum
pesnė negu lietuviškame.

• “Atbundanti Lietuva” ang
lų kalba. “L etuvos Atsiminimų” 
radijo direktoriaus Ncw Yorke 
prof. dr. Jokūbo Stuko parašy
ta anglų kalba knyga apie Lie
tuvos atgimimo laikotarpį jau 
atiduota spaustuvei. Knyga pa
sirodys nkojė pavasario galė
jos pavadinimas — “AWAKE- 

. NING LITHUANIA” - Atbun
danti L etuva. V išelį bei iliust
racijas meniškai nupiešė daili
ninkas Jonas Subač'us. Knygos 
le dimą f nansuoja Kazys Šipai- 
la, Newark, N. J., Lietuvos Vy- 
čų kuopos pįrminjnkas bei ak
tyvus ve'kėjas ir kitose lietu
vių organizacijose. Leidinį spaus 
dina Florham Park Press, ku
rios vedėjas yra Sc ton Hali Uni
versiteto pare gimas dr. V. 
Moti. Knygos autorius dr. Stu- 
kas yra taipgi minėto tini vers - 
teto Tarptautinės prekybos ins
tituto direktorius.

• Premijos konkursiniams 
propagandinės literatūros kūri
niams Vilniui skiriamos apy- 
šykščiai. “Tiesa”, susidėjusi su

j Žemės ūkio barbuotojų profesi
ne sąjunga, paskelbė konkuisą 
apybraižoms ir apsakymams 
ap e žemės ūkio profesiniu są
jungų kūrimą, jų “kovą už nau- 

. ją komun stinės visuomenės 
žmogų” ir kitus panašaus daly
kus.

Už apybraižas siūlomos pre
mijos — viena 100 rublių, dvi 
po 75 rublius, trys po 50.

Už apsakymus — vienuolika 
premijų: viena 300 rublių, dvi 
po 200, trys po 100 ir penkios 
po 50. Jei skaičiumi jos ir pra
lenkia privačių išeivinių organi
zacijų ar paskirų asmenų suda
romas premijas, tai dydžiu net 
nesusilygina. Net ir 300 rublių, 
jei “tarybinėj santvarkoj” ir 
sunkiau uždirbami, negu “kapi
talistinėj”, pavyzdžiui, 250 do
lerių, tai jų vertė toli gražu ne
gali susilyginti.

• Vienas rusintojas pasitrau
kė. J. Žiugžda, okupuotoje Lie
tuvoje uoliai pasidarbavęs per
tempti Lietuvos istorijai ant ru
siško kurpalio, pasitraukė iš 
Mokslų akademijos viceprezi
dento pareigų. Jo vieton išrink
tas Algirdas Žukauskas, techni
kos mokslų daktaras. (ELTA)

• Dr. Arūnas Liulevie.us — 
Sloait fondo stipendininkas. A. 
L'ulevič us ir kiti trys Chicagos 
universitete dėstytojai gavo mi
nėto fondo stipendijas, kad ga
lėtų savo mokslo srityje tęsti 
tyrinėjimus dvejus metus. Iš vi
so šias stipendijas gavo 90 jau
nų Amerikos ir Kanados moks- 
lin nkų. Jiems paskirta 1,400,- 
000. Stipendijoms atrinkta dau
giausia matematikos, fizikos, 
chemijos ir astrofizikos specia
listai.

i

I sikoncentravimo. Nežiūrint to, fil-,rimą moteris. Čia yra ir kita kant-ja pasiaukoja ir išgelbstt visus ki- 
mą galima laikyti vienu 'iš geriau- ri, be galo darbšti moteris (Mild- tus.
šių. M.G.M. studija verta pagar- red Dunnock), mielai priimanti įsa- 
bos už šio filmo susukimą. kymus. Čia yra ir jaunuolė (Sue

Filmas buvo demonstruojamas Lyon iš "Lolitos”), dar vis simpa- 
dar tik spaudai. Bet, reikia manyti, j tinga, mylinti ir nesugadinta. Tarp 

: kad jis netrukus bus rodomas vi- jų yra ir Eddie Albert, geras se- 
sur, o žiūrovai jį Butiks su tikru 
entuziazmu, šį filmą praleisti bū- 

l tų kone nusikaltimas ir suaugu- 
I siems ir jaunimui. Filmo aktorių 
Į sąstatas taip parinktas, kad žiūro
vas lieka juo sužavėtas. Net iriatsiarnda ir naujoji gydytoja (An- 
mažasis Domininkas, kuris gal tik | ne Bancroft): tiesiai reikalus dės- 
aštuonerių metukų, visus nustebina I tanti moteris, ne padangėmis skrai- 
savo gera vaidyba. Visa kas filme j danti, bet tvirtai žeme vaikščio- 
sudėstyta tokios geros ir patyru- 

I sios rankos, kad, užgesus ekrano 
šviesai, ne vienas spaudos atsto
vas pratarė: “Oi, kaip nelaukiau 
pabaigos.”

Filmas suktas Belgijoje pagal 
Dominik dainą. Režisierius Henry

1 Koster, skriptas J. Furia Jr.
J. Kaributas

nukas su savo nuolat besiskun- 
džiančia žmona Betty Field. Čia at
vyksta ir kitos dvi misionierės (Flo 

i ra Robson ir Anna Lee), banditų 
išvytos iš savo misijų punkto. Čia

janti.
Tą taikingą vietelę užplūsta ban

ditai ir karo ištroškusieji. Gydyto-

Aktorių sąstatas yra taip eksper- 
tiškas, kad malonu stebėti jų pui
kią vaidybą. Įdomus ir filmo fondą. 
Vietomis yra peiktinų momentų. ’

St. Semėnienė

♦ /■.♦r

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., 11 auk., PR 6-1063

Dailininkas Vytautas Ignas prie vieno iš savo tapybos darbų. Nevv 
Yorke, Maspetho lietuvių parapijos salėje, 64 — 14th Kd. kovo 24-27 
d. vyks Igno tapybos ir grafikos darbų paroda. Jos atidarymas bus 
kovo 24 d. (ketvirtadienj) 7 vai. vak. Vakarais paroda bus atidaryta 
iki 10 vai., sekmadienį nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. Parodų 
rengia skautams remti tėvų komitetas.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
Filmas, kurio pabaigos 

nelauki 
"The Singing Nūn"

Vienuolynas — kietas ir draus
mingas gyvenimas... Gyvenimas 
pašvęstas Dievui ir artimui. Atsiža 
dėjimas visko, kas žemiška, atsi
žadėjimas to, kas pasauliečius taip , 
vilioja: garbės ir turtų, įsigijimas 
nusižeminimo. klusnumo ir kitų 
dorybių. Dabar visi tie suminėti 
vienuoliniai principai, perkelti į ek
raną, išleidžiami į pasaulį labai 
jau mišraus tikėjimo bei pažiūrų 
amerikietiškon publikon.

Filme rodoma vienuolė — kom
pozitorė, dainininkė, muzikė — 
Debbie Reynolds. Kaip aktorė, ji 
atlieka savo rolę pasigėrėtinai. Ro
dos, kad ji ir sutverta tokiai rolei 
vaidinti. Ji myli visus. Ji gera auk 
lėtoja. ji muzikė, ji dainininkė, ji 
virtuvės darbininkė, ji visur ir vis
kas. Ją myli visi, ji padeda visiems, 
kurie tik nuklydę nuo tiesaus ke
lio. Ji. yra baigusi konservatoriją, 
bet pasirinkusi vienuolyną. Vėliau 
išgarsėjanti, kaip kompozitorė-dai

LIETUVOS UNIVERSITETO SUKAKTIS 
IR MONOGRAFIJA

Septynios moterys

Režisieriaus John Fordo vardas 
papprastai rišamas su didingais fil
mais, vadinamais “Western”. Ta
čiau savo naujausiame filme “Se- 
ven Women” jis nukrypo į rytus: 
j Kiniją, visai arti Mongolijos sie
nos.

C7) 'S 
l t. RCA.S

• Lietuvės dail'nhikės Itali
jos dabarties mene. Neseniai š- 
lest.oj dabartinio Italijos meno 
knygoj (Arte Ital'ana Contem- 
poranea) yra patalpinti 363 dai
lininkų - tapytojų, skulptorių 
ir grafikų darbai. Tarp jų yra 

> atspausdintas ir dail. Pacevičie- 
nės paverstas “Nukiyžiavi- 
mas”, o taipgi ir jos dukters 
dail. Irenos Pacevičiūtė* pa
veikslas “Motinos portretas”, 
ten pat duodant jų biografijas 
ir jų kūrybos aptarimą. Abi lie
tuvės dailininkės gyvena Romo-

Artėja 50 metų sukaktis nuo 
nepriklausomos Lietuvos Vytauto 
Didžiojo universiteto įsteigimo 
Kaune. Tai gal reikšmingiausias 
įvykis mūsų nepriklausomo gyve
nimo organizavime, kurio svarbu
mą lietuvių tautos istorijoje sun
ku pervertinti. Apie Lietuvos uni
versiteto kūrimąsi ir veiklą šiek 
tiek oficialių žinių užsiliko įvairio
se bibliotekose, bet jos sunkiai su
randamos ir dažnai sunkiai priei
namos. Apie universiteto gyvavi
mą paskutiniame nepriklausomy
bės laikotarpyje ir tokių žinių 
trūksta. Dar mažiau žinoma apie 
universiteto veiklą 1940—1944 me
tais.

Lietuvių profesorių draugija 
Amerikoje jau nuo seniau rūpino
si užpildyti tą didelę spragą mū
sų istorinėje literatūroje, išleidžiant

Vytautas Ignas Karalius ir karalienė (aliejus)

plačią monografiją apie Lietuvos 
Universiteto jsteigimą Kaune ir jo 
veiklą. Tai ne tik labai svarbus 
reikalas, bet ir skubus, nes vis ma
žiau lieka gyvųjų tarpe Lietuvos 
universiteto profesorių, kurie gyvu 
žodžiu galėtų papasakoti apie uni
versiteto darbą ir surištus su jo 
gyvavimu įvykius. Turime savo 
tarpe eilę profesorių, dirbusių dar 
pirmais universiteto veikimo me
tais. Tai profesoriai: Gravrogkas, 
Eretas, Končius, Tumėnienė, Dir- 
mantas, Sennas, Stanka, Jurskis 
ir kit. Kai kurie iš jų dalyvavo ir 
universiteto kūrimo darbe. Yra ir 
profesorių, dirbusių universitete 
vėlesniais metais. O laikui bėgant, 
bus vis sunkiau duoti visapusišką, 
pilną ir gyvą universiteto kūrimo
si ir jo veiklos vaizdą. Ne tik be
šališko, bet ir bent kokio nušvie
timo mūsų universiteto, jo darbo 
ir jo reikšmės Lietuvos gyvenime 
šių laikų Lietuvoje negalima nė 
tikėtis.

Todėl LPD Amerikoje valdyba 
pavedė jos vicepirm. inž. J. Rugiui 
imtis organizuoti universiteto mo
nografijos ruošimo darbą. Š. m. 
sausio mėn. įvyko pirmas organi
zacinis posėdis, kuriame pasitarta 
dėl monografijos ir jos ruošimo 
darbo metmenų. Vasario mėn. 2 
d. įvyko antrasis posėdis, kuria
me reikalas plačiau aptartas ir iš
rinkta redakcine komisija, kurion 
įėjo atstovai visų universiteto fa
kultetų. Ją sudaro profesoriai: 
vysk. V. Brizgys, S. Dirmantas, 
P. Čepėnas, P. Jonikas, J. Paupe- 
ras, J. Meškauskas, P. Dilys, M. 
Mackevičius ir J. Rugis. Į mono
grafijos ruošimo darbą nutarta 
kviesti ir tuos profesorius, kurie 
gyvena ne Chicagoje. Prie bendros 
universiteto veiklos apžvalgos dir
ba dr. Rukša Vokietijoje.

Monografijoje numatoma įdėti 
ir atskirų fakultetų apžvalgas, stu
dentijos gyvenimo ir veikimo ap
žvalgą ir atsiminimus apie univer
siteto kūrimąsi ir jo veikimą. Daug 
dėmesio skiriame Lietuvos okupa
cijų /laikams karo metu. Norima, 
kad monografija duotų kiek gali
ma pilnesnį vaizdą ne tik paties 
universiteto, bet ir jo reikšmės Lie
tuvos kultūriniame gyvenime. Mo
nografijoje numatoma ir plati me
džiagos santrauka angių kalba.

J. R.

nininkė. Su “Dominiųue” daina, 
kuri ir šiame krašte yra populiari, 
sesuo Ana “padarė” milijoną.

O ta sesuo Ana, ta Belgijos vie
nuolė, gyvena tarp dviejų pasau
lių. “Aš pavargau. Kunige, padė
kite man,” taip ji skundžiasi tė
vui Clementi — Ričardo Montal- 
bar.. Nors ji laimėjo daug pasise
kimo visur, kur tik ji bepasirodė, 
nors ją viso pasaulio didmiesčiai 
norėjo angažuoti koncertams, nors 
ji ir buvo gavusi šitam leidimą, 
bet tos garbės atsisakė. Ji paliko 
visus: vienuoles, kurios ją labai 
mylėjo dėl jos nepaprastai švel
naus būdo, ir sutiktąjį konservato
rijos laikų bendramokslį, kuris jau 
buvo bereiškiąs jai savo meilę. Net 
ir gitarą, vienintelį savo turtą, pa
dovanojo išdykusiam Domininkui 
ir jo sesutei. Pati gi išklydo į Af
rikos misijas, galutinai apsispren
dusi pasilikti kuo toliau nuo gar
bės gundymų, nuo pažįstamų.

Filmo iškarpoje prabėga visas 
jos vienuoliško gyvenimo epizodas. 
Šviesus, gražus, rūpestingas ir pa
maldus. Į blogą čia atsakoma gė
riu, į paniekinimus — šypsena ir į 
užgauliojimus — gerumu ir meile. 
O blogio vienuolės mato taipgi aps
čiai. Juk jos tam ir gyvena, kad 
eitų, pamatytų tą blogį ir jį nuga
lėtų. ,

Filme yra gal kiek per staigių 
posūkių. Iš vienuoliško gyvenimo 
rėmų greitai perbėgama į triukš
mingąjį, net valkatyno gyvenimą. 
Nors tos scenos ir labai trumpos, 
bet žiūrovą akimirkai išmuša iš su-1

Tai irgi plačių laukų kraštas. Tik 
visas filmas sukasi apie misionie- 

i rišką darbą, šis M—G—M filmas 
stipri drama, tik daugiau dėmesio 
kreipiama į nuotykius, negu gilini
mąsi bei tyrinėjimą herojų tempe
ramento, būdo ar jų išgyvenimų.

Aktorių sąstatas — pirmos rū
šies. Laikas — 1935 m., kai karo 
banga liejosi per Kinijos šiaurę. 
Vienišos amerikiečių misionierių 
stotelės galva yra aktore Margaret 
Leighton, senstanti, įsakanti, kie- 
tai nusistačiusi prieš rūkymą ar gė-
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W A G N E R & S O N S 
Typewritera — Adding Machines — 

Checkwrlters
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NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminm

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL 60636

Išsi mokėjimai mažu nuošimčiu 
banką.
Pirm. - Penktad. -

per
Atdara kasdien: ,_____ ______ .
9iki 9 v. vak. šeštad nuo 9 Iki o 
v. vak., Sekmad. 11 lkt 5 v. vak.

Pariipliuur.. automobiliai pasai 
klientu reikalavimu.

SIUNTINIAI 
Į 

LIETUVĄ DOVANAS VELYKOMS
savo artimiesiems

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

Centrai Parcel Service, Ine.
kurio pagrindine įstaiga yra

220 SOUTH STATĖ STREET
Telef.: WA 2 • 9354

gi miesto pietines dalies skyrių rasite
2618 WEST 63rd STREET

Telef.: WA 5 - 2466

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N , 

SAVININKO

SAINT CASIMJR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nno kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS (
4695-07 South Hermitage Avenue (

Tel. YArds 7-1741 2 <
■0 4330-34 South California Avenue (

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
IEVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345 - 6

Tel. TO 3-2108-09

Laidotuvių Direktoriai

■s

f 
A

M45 SO. WESTERN AVK.

TRYS MODERNIŠKOS 
ADLCONDlTlONED KOPLYČIOS 1

MA1M0M3 VMTA J
RBpublh T-M0e REpubHe T-SSM j

Turime ypatingai gausų pasirinkimų 
prekių siuntiniams sudaryti. Apsilan

kykite pas mus ir vietoje Įsitikinkite.

GARANTUOTĄ 
Siuntinių Pristatymų 
Trumpiausiu Laiku 

Atliekame Jau 
NET 19 METŲ.

VASAITIS - BUTKUS (
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

ANTANAS M. PHIILIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpnblic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138 — 1139

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aeociacljoe Nariai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2443 WMt 63rd STREET

Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, rali) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoeerijoe taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS



Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja Šarūnas Gavelis, 897 East Brodvvay, 

So. Boston 27, Mass.

POPIEŽIAUS ŽODIS STUDENTAMS
Šventasis Tėvas Paulius VI 

neseniai Vatikane priėmė Euro
pos katalikų studentų komiteto 
narius ir kalbėjo jiems apie da
bartinę jaunimo misiją pasauly
je. ‘‘Laimingi tie, kurie pažįsta 
tiesą ir stengiasi ją pamilti, įsi
savinti ir perteikti kitiems, — 
kalbėjo Popiežius Paulius VI, 
prisimindamas Vatikano II-jo 
Bažnyčios susirinkimo atsišau
kimą į pasaulio kultūros ir 
mokslo žmones.

“Paž ndami savo atsakomybę, 
tikintys studentai privalo at
skleisti savo broliams taip ak
tualų Kristaus mokymą, kuris 
vienintelis atsako į pagrindi- 
niaus.us gyvenimo klaus mus, 
apie gyven mo esmę ir egzisten
cinį jo paskyrimą...

Tęsdamas savo kalbą, Šv. Tė
vas pabrėžė, kad norint tą mi
siją tinkamai atlikti, jaunimas 
turi gerai pažinti Evangeliją, 
gerai suprasti tą naują atgimi
mą, apie kurį Jėzus kalbėjo Ni
kodemui, ,‘ugdyti savyje gilų, 
dvasinį - vidinį gyvenimą ir su
kurti misijinį uolumą Kristaus 
krauju atpirktų sielų išgany
mui.

“Tik tada, — kalbėjo jauni
mui Popiežius, — jūs galėsite 
pasėti jų sielose dvasinį nerimą 
ir pažadinti amžinųjų tiesų al
kį pasaulyje, apsvaigusiame nuo 
savo mokslinių laimėjimų ir su
žavėto konkrečių ir betarpių re
zultatų troškimu... Ir kada jūs 
patys būsite ne mažiau už savo 
kolegas patyrę pasauliniuose 
moksluose ir dalykiniuose atra
dimuose, tada galėsite jiems sa
vo pavyzdžiu duoti suprasti, 
jog mūsų tikėjimo Dievas nie
kur neprieštarauja mokslui ir 
negrasina žmogaus išminčiai, 
bet priešingai, suteikia jai neiš
matuojamą apimtį meilėje...”

Toliau Šventasis Tėvas pa
stebėjo, kad jaunimas yra pil
nas įvairiausių augančios kar
tos problemų, kritikuoja dabar
ties pasaulį ir dvasiškai gyvena 
jau rytojaus pasauliu. Bet tas 
pasaulis, kurį jie norėtų savo 
kilniausiuose troškimuose su
kurti daug geresnį ir žmoniš
kesnį, daug teisingesnį ir bro
liškesnį, turi pirmiau būti at
rastas Evangelijoje... “Tai jūsų 
pareiga, — kartojo Poipežius 

Dalia Ancevičienė Pavasario sūkury

Iš kovo 19 d. Čiurlionio galerijoje atidaromos jaunųjų dailininkų parodos

Paulius VI, — savo pavyzdžiu 
parodyti, kaip aukščiausios hu- 
manzmo vertybės, kūrybinės 
laisvės samprata, pagarba žmo
gaus asmens kilnumui, pajauti
mas mūsų bendruomeninio pa
skyrimo, bus pasisavinti krikš
čioniškosios egzistencijos rė
muose ir nuostabiai sužydės...” 
“Tai jūsų pare ga dabar leisti 
jūsų kartai garbingai įžengti į 
išganymo istoriją. Jūs turite da
bar išgyventi Bažnyčios miste
riją, pažadinti jai naujus tikin- 
čiuos us pagal jos tūkstantmeti
nę tradiciją, nes tikėjimas jums 
rodo ne tik naujo žmogaus vi
ziją Dievo akivaizdoje, bet su
teikia ir vidinės jėgos atsinauji
nimui ir misijinei akcijai...”

Savo kalbą studentų jaunimui 
Šventasis Tėvas užbaigė pasku
tiniais Visuotinojo Bažnyčios 
susirinkimo atsišaukimo į jauni
mą žodžiais: “Dievo ir Jo Sū
naus Jėzaus vardu raginame jus 
savo širdimis apimti visą pa
saulį, išgirsti jūsų brolių šauks
mą ir drąsiai pašvęsti jų tarny
bai savo jaunas jėgas. Kovoki
te prieš kiekvieną egoizmą. Ne
leiskite laisvai siautėti neapy
kantos ir smurto instinktams, 
kurie iššaukia karus ir jų paly
dovą — skurdą. Būkite kilnūs, 
nekalti, rimti ir pagarbūs... Sa
vo entuziazme kurkite geresnį 
pasaulį, negu jūsų tėvų... Baž
nyčia žiūri į jus su meile ir pa- 
sikitėjimu! Ji, būdama turtinga 
savo ilga patirtimi, visad gyvai 
siekdama žmogiškosios tobuly
bės laike ir gyvenimo bei isto
rijos aukščiausioje paskirtyje, 
Ji yra pasaulio Jaunystė! Ji tu
ri tai, kas sudaro jaunimo jėgą 
ir grožį: pajėgumą džiaugtis 
tuo, kas padeda tobulėti, kilnu
mą pasiaukoti, atsinaujinti ir 
žengti prie naujų siekimų įgy
vendinimo... Žiūrėkite ir pama
tykite joje Kristaus veidą: tik
rojo karžygio veidą, nusižemi
nusio ir išmintingo, tiesos ir 
meilės pranašo, jaunimo drau
go ir palydovo... To Kristaus 
vardu mes jus sveikiname, drą
siname ir laiminame...” užbaigė 
savo kalbą Paulius VI Europos 
katalikų studentų jaunimui.

žmogus yra daugiau negu auksas 
ir duona — ten, kur yra žmogus, 
yra ir visa kita.

—N. Mazalaitė

Lincolno centro New Yorke fragmentas Nuotr. V. Maželio

METRAŠTIS SKELBIA
KONKURSĄ

L. S. S. metinė knyga, išei- 
s anti prieš š. m. Jaunimo kon
gresą,. reikalinga vardo. Jam 
surasti metraščio redakcija 
skelbia konkursą. Kas tik turi 
pasiūlymų studentų metraščio 
pavad’nimui, yra prašomas juos 
redakcijai pranešti l:gi š. m. ba
landžio 15 d. Kiekvienas asmuo 
gali prisiųsti bet kokį kiekį pa
siūlymų vardui. Dalyvauti ta
čiau gali tik lietuviai studentai. 
Už geriausią pasiūlymą prisiun- 
tėjui bus sumokami penki do
leriai. O jei laimėtojas ligi š. 
m. kovo 31 d. bus metraščiui 
pristatęs ir vieną straipsnį, eilė
raštį, beletristikos ar dailės kū
rinį, jam bus suteikta 20 dol. 
premija.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Finansų komisijos nariai tariasi 
kongreso aukų rinkimo reikalu. Iš kairės: kun. Jonas Grigonis, Algis 
Garlauskas ir pirmininkas Vytautas Kamantas. A. Garlauskas tvar
ko stilizuotų vyčio ženklelių platinimą.

J. Garlos nuotrauka

A. Landsbergio vakaras Rochesfery
Įėjus į salę, jautėsi netikru

mas. Rochester.o visuomenė, 
:;ek jos ten buvo, atėjo studen- 
ams padėti, pati než'nodama, 
r pn<iks tas modernus niujor- 

’c etis rašytojas Algirdas Lands- 
,'rrg's Truputį gal per tyli nuo
laika pasit ko įeinančius — to 
k;a, kuri numuša ūpą. kai pri- į 
e:ni pr'e graboraus durų. Bet 
netiukus ka1 šviesas pr'gesino, 
atsistojo Nijolė Šlapelytė, Ro- 
chester'o studentu nirmin'nkė 
aveč'o pr'statyt:. Publika susė- 
io pusračiu apl nk mažą stalą 
su viena deganč:a lempa, jau 
geroka' nap,P”t'a kn’tūrnės nuo- 
n’kos. Reikėjo tik poros minu 

čių, ir visų mintys meilės spar
nais lakiojo su gyvąja drama. 
Jaunimas vienintelis ją pagavo

(o gal ir klystu, nes sprendžiu 
tik iš girdėto juoko). Tie, kurie 
buvo matę Landsbergio “Barz
dą“ Toronto moksleivių pasta
tyme, stebėjosi, kaip kur kas 
įspūd ng au veikalas skamba pa-> 
ties autoriaus lūpose.

Bet daugiau negu skaitymas 
klausytojus paveikė pats dra
maturgas. Jo gyvas humoras ir 
nuoširdumas iš karto nuteikė 
visus maloniai. Ir vėliau, girkš- 
nojant kavą, autorius vis buvo • 
apsuptas, jei ne studentų, tai 
k tos publikos. Studentus rašy
tojas labai patraukė, kad net 
privačiai, pasibaigus vakarui, jie 
nedavė rašytojui ramybės be
veik iki paryčių. O kai sekma
dienį išleidom Algirdą Lands
bergį į Torontą, kur tą dieną

NAUJA VALDŽIA!
L. S. S. rinkimų rezultatai

Kolegos, Jūs jau žinote, kad 
nuo vasario 14 d. iki 28-tos d. 
buvo kandidatų statymo laiko
tarpis, į LSS Centro valdybą, 
Garbės teismą ir Kontrolės ko- 
m siją. Šis laikotarpis buvo pra
tęstas iki kovo 15 d., nes buvo 
gauti tik keli sąrašai — vienas 
k ekvienai pozicijai. Pradėjome 
rinkimus šiais metais anksčiau 
negu praėjusiais dėl to, kad nu
matoma labai daug darbo va
saros pradžioje Jaunimo kon
grese ii' stovykloje. Užtat buvo 
noras, kad CV jau būtų persi
orientavus ir persiorganizavus. 
Statute duota vėliausia data, 
t. y. kovo 15 d. dėl kandidatų 
ir balandžio 20 d. dėl balsavimo. 
Tuo pačiu nebuvo minėta, kad 
š tai negalima padaryti anks
čiau. Tai mes savo tvarka pra- 
vedėm viską anksčiau.

Apgailestaujame, kad mažas 
skaičius rinkimais domėjosi. Ži
nome, kad daugel s mūsų stu
dentų sugeba organizacinį dar
bą atlikti. Nebus nei kovos. Ži
noma, tas nereiškia, kad šie 
žmones, išrinkti be balsavimo, 
yra antraeiliai. Jie kaip tik yra 
iš studentijos gabiausių ir šau
lį ausiu. Jau šitai patyrėme, ste-

Taigi, visi lietuviai studentai, 
galvokite metraščiui pavadini
mą, rašykite ir pieškite ir siųs
kite redakcijai. Kas ligi balan
džio 15 d. prisius geriausią pa
vadinimą, ir taip pat ligi kovo 
31 d. bet kokios savo kūrybos 
pavyzdį, praturtės dvidešimčia 
dolerių.

Taip pat primename visiems, 
turintiems prisiųsti medžiagos 
metraščiui, tai padaryti kuo 
skubiausiai. Tebėra visa eilė L. 
S. S. skyriaus valdybų, kurios 
savo veiklos aprašymų su nuo
traukomis dar nėra atsiuntu- 
sios. Paskubėkite!

Redakcijos adresas; Mykolas 
Drunga, 6821 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Finansų komisijos iždininkė Birutė 
Juodikienė ir sekretorius Andrius šenbergas skaičiuoja atėjusias au
kas. Visi prašomi paremti kongresą, siųsdami aukas: Lithuanian Youth 
Congress c/o Mrs. B. Juodikis, 1794 East 227 Street, Cleveland, Ohio 
44117.

J. Garlos nuotrauka

Jaunimo metų Studijų diena 
Hartforde

“Kiekvieno lietuvio - lietuvės 
atsinaujinimas savyje ir atsi
naujinimas organizacijose — 
Jaunimo metų žymė. Kokie bus 
Jaunimo metai, tai pr'klauso 
nuo mūsų asmen ško įnašo”.

Dvidešimt peną sutdentai, at
stovaują J.A.V. rytų pakraščio 
skyrius, š. m. kovo mėn. 12 d. 
Hartforde, Conn., penkias va
landas be pertraukos tarėsi Jau
nimo metų reikalais. Diskusijos 
pradėtos Kęstučio Pauliaus Žy- 
go, L.S.S. CV pirmininko įspū
džiai apie Jaunimo metus, Jau
nimo peticiją ir Jaunimo kon
gresą iš PLB ir PLJK Komiteto 
posėdžių sausio ir vasario mė- 

jis ten turėjo skaityti paskaitą, 
grįžę į namus, vakare atsklei- 
dėm įsigytas jo knygas, jausda
mi, kad susipažinom ir knygų 
puslapiuos pakartotinai susipa
žįstam su įdomiu mūsų literatū
ros žmogumi.

Tokį vakarą rengiant, dau
giausia darbo įdėjo visad ir vi
sur dirbantieji studentai: Rai
mundas Obalis ir Jonas Šipaila, 
kurie ne tik tvarko LSS val
džios rinkimus, bet ir mokyto
jauja Rochesterio lituanistinėj 
mokykloje, dainuoja chore ir 
veikia bendruomenėj. Jiems pa
dėka ir už suorganizuotą susi
tikimą su rašytoju.

Dalyvė

Kad eini j žemės tolį, 
Kad mini žemelės (molį, 
Ne kaip lapas vėjo pūstas, 
Bet galingo Tėvo siųstas.

— Jurg. Baltrušaitis

nesiais Clevelande ir Chicagoje.
Pasaulio lietuvių jaunimo 

(prieškongresinės) stovyklos ve 
dejas Antanas Saulaitis, SJ, pri
statė ligšiolinius sumanymus 
stovyklos programai, užsiėmi
mams, tvarkai, o ten esą sto
vyklos programos skyriaus na
ciai ir stovyklos rašt nės bran
duolys, kartu su studentais iš 
Philadelphijos, New Yorko, New 
Haveno, Waterburio, Hartfordo, 
Putnamo, Worcesterio, Brockto- 
no ir Bostono, svarstė ir pro
jektavo, kaip stovykla ir Jau
nimo metai galėtų įtraukti veik- 
lon bei teig amai paveikti stu
dentus ir bendrai visą jaunimą. 
Pirmasis žingsnis buvo toks, 
kad kiekvienas dalyvis apsiėmė 
rūpintis konkrečiu stovyklos 
ruošos dalyku.

Tikimasi kiekvienoje vietovė-

bedami juos savo veikloj. Iš
rinkti nauji CV-os nariai, kurie 
pas skirstys pareigas, yra šie: 
Kęstutis Paulius Zygas, Bosto
nas; Antanas Saulaitis, Bosto
nas: Kazimieras Snieška, Bosto
nas; Stasys Rastonis, Providen- 
ce; Rimas Gulbinas, Ohio; Pet
ras Rimvydas Vainius, New 
York; Algis Rukšėnas, Illinois. 
Kontrolės komisiją sudaro: Ra
munė Kubiliūnaitė, Clevelandas; 
Eglė Augustinavičiūtė, Clevelan
das, ir Rimantas Vaitėnas, Cle
velandas. Garbės teismas suda
rytas iš detroitiškių: Vidas Kar
velis, Rimantas Griškelis ir Ži
butė Zaparackaitė.

Prašome visus naujai išrink
tuosius susirišti su LSS CV-os 
pirm ninku K. P. Zygu arba 
kreiptis į Rinkimo komisiją c/o 
Nijolė šlapelytė, Nazareth Col
lege, Box 190, Rochester, N. Y. 
14610, jei turėtumėte kokių 
klausimų. Skundai, susieti su 
rinkimais, turi būti įteikti Gar
bės tęsimui ne vėliau kaip ge
gužės 15 d. Jei yra kokių klau
simų, kreipkitės į mus. Sveiki
name naują valdybą.

Rinkiminė Komisija

MEDIKŲ 
RENGIMAS 

KAUNE

Kauno Medicinos instituto 
prorektorius V. Kuzminskis pa
teikė įdomių duomenų apie me
dikų rengimą Kaune nuo 1922 
metų, kada pradėjo veikti me
dicinos fakultetas. (Tiesa, 1966/ 
50.)

Nors visaip peikdamas “bur
žuazines vyriausybes”, V. Kuz
minskis nurodė, kad medikų 
rengimas Lietuvoje prasidėjo 
beveik iš nieko, kad po 10 me
tų jau buvo pastatyti modernūs 
medicinos fakulteto rūmai (ku
riuose ir dabar veikia Medicinos 
institutas), kad 1939 metais ati- 
dartyos Universiteto klinikos 
(kuriomis “tarybinė santvarka” 
nepraleidžia progos nepasidi
džiavusi), ir kad nuo 1922 iki 
1940 metų Lietuvoj buvo pa
rengtas 1,231 specialistas.

Nuo 1944 iki 1950 ten pat 
veikęs medicinos fakultetas pa
rengęs 1,114 specialistų (nes 
pradėjęs nebe iš nieko, nes tu
rėjo, nors ir gerokai apiplėštus, 
pastatus, turėjo daugiau dėsty
tojų, negu jų buvo 1922 metais, 
turėjo ir jau įpusėjusių bei be
baigiančių studentų).

Nuo 1951 metų, Kaune likęs 
Medicinos Institutu pavadintas 
fakultetas, būdamas per šeše
rius metus jau įsibėgėjęs, iki 
šių metų parengęs 3,211 specia
listų — 2,060 gydytojų, 545 sto- 
malogus ir 606 farmacininkus.

Nors prorektorius ir stengiasi 
įrodyti priešinga, tie skaičiai tik 
liudija, kad dėl “tarybinės san
tvarkos” medikų rengimo srity 
Kaune neįvyko jokių stebuklų, 
o vyko tik normalus instituci
jos augimas, naudojantis jau 
sukurtu medžiaginiu ir pedago
giniu - moksliniu pagrindu.

Pažymėtina, kad Kauno Me
dicinos institutas savo moksli
niu autoritetingumu yra iškilęs 
visa eile požiūrių aukščiau už 
Rusijos medicinos mokymo in
stitucijas, nors jos ir dvigubai 
ilgai globojamos “tarybinės san
tvarkos”. (ELTA)

• Visa egiptiečių šventykla 
pakeliui į Ameriką. Egipto vy
riausybė, atsidėkodama JAV- 
ėms už pagalbą Nubijos pamink
lų apsaugojimui nuo paskendi
mo Assuano užtvankos vande
nyse, padovanojo seną egiptie- 
tišką Dundur šventyklą, kuri 
jau sugriauta ir paruošta trans
portui į JAV-es. Amerikoje net 
dvidešimt miestų pareiškė no
rą priimti pas save Egipto šven
tovę. Daugiausia vilties turi pie
tiniai miestai, kurių klimatas 
labiau atitinka Nubijos klimatą.

je suruošti pasitarimą Jaunimo 
metų ir stovyklos reikalais. Se
kantis programos, stovyklos va
dovybės ir bendrai studentų rei
kalais pasitarimas - studijų die
na numatyta kovo 26 Worceste- 
ryje.

Studijų dienas Hartforde glo
bojo Andrius Tvirbutas, pasi
rūpinęs net skaniais užkandžiais 
ir kava.

Jaunųjų dailininkų parodos laureatas tarp mecenatų
__ .—_ _ , u , Piešinys V. Kamonio
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